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Titel  
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Elevers och lärarens uppfattningar om kreativ utveckling 
 
Title  
Is it about original and independent thinking, or do you become more imaginative with others? 
Students and teachers views on creative development 
 
Författare Ulf Persson 
Sammanfattning  

Uppsatsens syfte är ta reda på hur några elever och lärare uppfattar att man utvecklar sin kreativitet. Jag ville titta 
speciellt på i ämnet rörlig bild, ett ämne som kännetecknas av att skapandet sker till huvuddelen i grupp, eftersom jag 
föreställer mig att kreativitet är något som kan var behäftat med en del romantiska konstnärliga föreställningar som 
sätter den skapande talangfulle individen i centrum. Den tidigare forskningen inom estetiska ämnen i grundskolan 
visar dessutom att den pedagogik som dominerat där under lång tid är det fria skapandet. Med tanke på detta vill jag 
främst se hur lärarens roll uppfattas i ett sådant här skapande ämne på gymnasienivå. Ses läraren som någon som kan 
bidra till den kreativa processen? Här finns som jag ser det en möjlig krock mellan en fri skapande syn och en mer 
yrkesmässig syn (Molander, 1996) och Vygotskij, som säger att vi skapar tillsammans. Ytterligare en fråga i studien var 
på vilket sätt informanterna upplever att det undervisas om kreativ utveckling i skolan och i rörlig bild. 

Jag använde en kvalitativ metod och intervjuade sex elever, som nyligen börjat med rörlig bild, och tre lärare som 
undervisar i ämnet. Frågorna delades upp i två avdelningar, dels en öppen fråga om hur informanterna uppfattar att 
man utvecklar sin kreativitet, och dels en där informanterna fick bedöma och rangordna hur fem faktorer utvecklar 
kreativiteten: eleven själv, läraren, gruppen (med andra elever), förebilder (film, tv, böcker…) och teknik.   

Resultatet visar att i den öppna frågeavdelningen dominerade svar som handlade om att eleven själv utvecklar 
kreativiteten på olika sätt. Det fanns hos eleverna några romantiska utsagor om till exempel talang. Men även hos en 
lärare fanns det vissa romantiska inslag, såsom att kreativiteten främst är förbehållen konstnärer, och att den utvecklas 
bäst när undervisningen är fri och obegränsad. Det mest anmärkningsvärda är att inga lärare och bara två elever kom in 
på att utveckla kreativiteten genom interaktion med andra elever och läraren. 

I avdelning två, när de fem faktorerna bedömdes, så visade det sig att de flesta ändå uppfattar att läraren är viktigt, 
vilket motsäger mina inledande funderingar. Gruppen får däremot ett mer blandat omdöme. Den kan både hjälpa och 
stjälpa kreativiteten. Lärare och elever bedömer faktorerna relativt lika. Det råder också stor enighet om att konkret 
undervisning om kreativ utveckling upplevs som är något ovanligt i skolan.  

Med tanke på den förändring som sker i uppfattningarna mellan studiens två delar, är min teori att en mer medveten 
undervisning kring kreativitet skulle kunna göra att synen på kreativitet blev mindre romantisk och individfixerad. Det 
tror jag skulle underlätta undervisningen i ämnet speciellt med tanke på de grupparbeten som till viss del framstår som 
problematiska. 

Nyckelord  
Kreativitet, uppfattningar, elever, lärare, gymnasiet, rörlig bild 
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INL
M
lärande i skapande ämnen och egna praktiska erfarenheter. Under min verksamhetsförlagda 
ut

dimension. Didaktikerna Arevik och Hartzell (2007) kritiserar just skolans grupparbeten. De 
m
aktiv i lärandet/utvecklingen. De
prox
att p
för stillbildsfoto, där det finns större möjli

Om lärandet är socioku
de
elever (gruppen). Uppfattningen om det tror jag är extra intressant kopplat till kreativt 
skap
nämligen var behäftat med en del konstnärliga föreställningar och myter, där den geniale 
talan
kom
rike
kom
”vanligt” problemlösande, som kan övas upp, precis som allt annat, och den utvecklas inte 
geno
 
O

artisten får stå ensam
fö

rapportering om
kr
 
Ja
oc
in
yrke
för att kunna skapa något nytt utifrån det med hjälp av egna och andras erfarenheter. Och hur 
pass
dominera där Aulin & Thavenius ( 2003). Jag ser framför mig en möjlig krock när jag, och 
min
krea
gjort fram
ou
 

EDNING 
ina funderingar kring kreativitet och ämnet rörlig bild grundar sig i både teorier kring 

bildning (VFU) noterade jag ett visst motstånd hos eleverna att ta handledning, när de 
jobbade i grupp med projekt i rörlig bild. Både i att uppsöka hjälpen och att använda sig av 
tips och råd. Rörlig bild skapas till största delen i grupp, vilket ger en ytterligare intressant 

enar att elever lämnas att utveckla varandra i för stor utsträckning. Läraren behöver bli mer 
t resonemanget görs utifrån en Vygotskijteori, den om den 

imala utvecklingszonen (a.a., s.101, 189f). I sammanhanget kan det vara värt att nämna 
å min VFU-skola har intresset för rörlig bild gått ner dramatiskt på senare tid, till förmån 

ghet att jobba individuellt med skapandet.  

lturellt betingat i ett socialt sammanhang så är jag intresserad av hur 
t fördelas mellan de olika sociala aktörerna i skolan: individen (eleven), läraren och andra 

ande i rörlig bild, där grupparbetet är så dominerande. Just begreppet kreativitet kan 

gfulle individen står i centrum (Weisberg 1986). Föreställningar om att kreativitet 
mer ur plötslig inspiration kan ställas mot forskning, som säger att det handlar om 
domen i en människas erfarenhetsbank och hennes förmåga att kunna göra olika 
binationer i den (Vygotskij 1995, s.13). Kreativitet beskrivs i forskningen också som 

m några plötsliga språng (Weisberg 1986).  

m jag funderar vidare på den vardagliga bilden av kreativitet och film kommer jag t.ex. att 
tänka på bilden av regissören Roy Andersson. Jag tror att han för många är en upplyft 
filmkonstnär med SITT säregna unika filmspråk. Mediebilden blir ofta så att regissören eller 

 med sina verk. I en TV-dokumentär berättar Roy Andersson att han 
rst tänkte bli författare, men att han tyckte det var för ensamt och att filmens kollektiva 

skapande därför passar honom bättre (Arte & Carlsson 2009). Jag tror inte att bilden av den 
kollektiva skapandeprocessen, som ofta finns där i bakgrunden, alltid lyfts fram. Mediernas 

 konst, musik och film tror jag fortfarande är väldigt inriktad på enskilda 
eatörers genialitet eller talangfullhet. Avspeglar sig det i klassrummet? 

g själv har varit yrkesverksam inom rörlig bild (nyhetsfotograf, redigerare och reporter), 
h har en syn som ligger en bit ifrån den talangfulle individen som skapar genom plötslig 
spiration. Jag sympatiserar med Bengt Molanders (1996) tankar kring utvecklingen av 

skunskaper, där man lär sig först genom imitation och observation, och sedan släpps fri 

ar den här synen med grundskolans fritt-skapande-tanke i de estetiska ämnena? som anses 

a gelikar, i gymnasiet möter elever från grundskolan med kanske en annan syn på hur 
tiviteten och kunskapen i ämnet rörlig bild ska utvecklas. I den forskningsöversikt jag 

kommer också att ämnet rörlig bild inom den svenska gymnasieskolan är ett relativt 
tforskat område. Dessa kunskapsluckor, tankar och funderingar väckte min nyfikenhet.  
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K
Ä
kunskap, står det inledningsvis i kursplanen. I ämnets syfte ingår att utveckla kreativitet och 
ett e
olika typer av produktioner. Språk och kommunika
sk
känna till olika tekniker och ha kunskaper i upph
 
V
bildspråk. Det skulle kunna tolkas som en 
prak
gymnasieskolan skulle man kunna sortera in ämnet som ett estetiskt ämne, men också ett 

bild med sin kreativa och kollektiva karaktär hamnar i en massa intressanta spänningsfält 
kr
lärarrollen i rörlig bild, och även andra liknande kreativa ämnen.  
 

S
U
kreativitet utvecklas. Syftet har jag brutit ner till följande frågeställningar: 

1. Hur uppfattar elever och lärare att man som elev kan utveckla sin kreativitet. 

utveckling i skolan respektive i rörlig bild? 

 

 
gar utifrån en öppen fråga. 
gar när alternativen begränsas till fem stycken faktorer: eleven, läraren, 

ch 

 
, 

ursplanen om rörlig bild 
mnet rörlig bild finns i en A, B och C-kurs, som innehåller både praktisk och teoretisk 

get bildspråk. Eleven ska kunna reflektera, vara kritisk och kunna analysera och bedöma 
tion i alla dess former är viktiga. Arbetet 

er ofta i grupp så kurserna syftar även till att utveckla den sociala kompetensen. Man ska 
ovsrätt och ekonomi (Skolverket 2000).   

ad säger det här om ämnet rörlig bild? Det är ett kreativt ämne där man ska utveckla ett eget 
slags skapande konstform. Man ska lära sig 

tiska tekniker och yrkeskunskaper. Det skulle kunna tolkas mer som ett hantverk. I 

ämne som rör media och kommunikationsvetenskap. Det här tycker jag gör att ämnet rörlig 

ing lärandet. Att försöka fånga uppfattningar kring det här tror jag skulle vara till stor hjälp i 

yfte, frågeställningar och upplägg 
ppsatsens syfte är att ta reda på vad några elever och lärare har för uppfattningar om hur 

 

2. På vilket sätt uppfattar elever respektive lärare att det undervisas om kreativ 

3. På vilket sätt skiljer sig elever och lärares uppfattningar kring kreativ utveckling? 

Undersökningen har lagts upp så att uppfattningarna kring kreativ utveckling har sökts i dessa 
tre följande steg. 

1. Uppfattnin
2. Uppfattnin

gruppen, förebilder och teknik. Dessa är valda utifrån teorier, tidigare forskning o
mitt eget intresse. 

3. Uppfattningar när de här svaren från de första två stegen sedan tolkas utifrån en 
analysmodell. 

 
Analysmodell består av tre olika synsätt på kreativ utveckling: romantisk, mästarlära och 
kunskap i handling. Dessa har jag valt ut som studiens analysinstrument. Den viktiga 
skillnaden mellan de här olika synsätten är var utvecklingen av kreativiteten huvudsakligen 
sker någonstans. Är det hos individen (eleven själv), läraren, eller i det sociala 
sammanhanget? Mer om detta i avsnittet om konstruktion av analysmodell och metod. 

Min hypotes 
Efter att jag tittat på forskningsläget och sedan sammanvägt det med mina egna erfarenheter 
och funderingar, så kändes det naturligt att testa följande hypotes: jag tror att det hos eleverna
finns en del konstnärligt romantiska uppfattningar om kreativitet, som fokuserar individen
och därmed påverkar undervisningen i rörlig bild och underminerar lärarrollen. Även 
grundskolans ”fria skapande”-pedagogik, med fokus på den experimenterande och 
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upptäckande individen, kan göra att läraren inte ses som så viktig i ett sådant här skapan
kreativt ämne. Är det stor skillnad mellan mig och min uppfattning och de elever jag ko
att möta, som precis börjat gymnasiet? Detta resonemang vill jag också koppla tillbak
fråga tre: är det stor skillnad mellan hur elever och lärare uppfattar kreativ utveckling? 
 

de 
mmer 

a till 

vgränsning A
Jag ville titta på uppfattningen om kreativ utveckling i ämnet rörlig bild på gymnasiet.  Jag 
börjar i steg ett med en öppen fråga. Men jag begränsar sen den kreativa utvecklingen till att 
handla om de fem kreativt utvecklande faktorerna: eleven själv, läraren, gruppen, förebilder 
och digital teknik. Anledningen till att jag tar upp så pass många faktorer är att jag vill att 
uppsatsen ska vara ett möjligt verktyg för lärare att få en mer samlad bild av vilka 
uppfattningar det är som påverkar deras undervisning. Eftersom inte mycket är skrivet om 
kursen rörlig bild på gymnasiet så känns det också naturligt att på en bredare front försöka 
vaska fram de uppfattningar som tillmäts störst vikt, och detta ger sedan en möjlighet för 
framtida forskning att gå vidare med den eller de faktorer som verkar mest intressanta, och 
fördjupa resonemangen kring dem.  

TEORIER OCH PERSPEKTIV 
 
Eftersom studien handlar om uppfattningar om hur man utvecklas kreativt, så blir min 
teoretiska inramning olika lärandeteorier. Utveckling och lärande blir därmed synonymt i de
här studien. Min utgångspunkt är ett sociokulturellt lärandeperspektiv, men genom åren ha
olika lärandeteorier varit dominerande . Mitt främsta syfte här är att visa på vilka aktörer so
är viktigast för lärandeprocessen i de olika teorierna. Vidare kommer jag att redogöra för olika 
perspektiv på begreppen kreativitet och yrkeskunskap.  

n 
r 
m 

ch andra lärandeteorier 
t 

t 

 
ed 

ndra i situerade sociala praktiker som vårt kunskapande uppstår.  Lärandet är 

 s.80 

tivet och betydelsen av 
rtefakter. Här processas kunskapen i en aktiv individ när den möter och tolkar sin 

omgivning. Barnet utvecklar språket utifrån sig själv. Kommunikation sker utifrån egna 
föreställningar och tillbaka till barnet, innan språket utvecklas och börjar används i 
kommunikation med andra. I det sociokulturella perspektivet är lärandet (och språklärandet) 

 

Sociokulturellt perspektiv o
Min övergripande teoriska utgångspunkt är alltså ett sociokulturellt lärandeperspektiv. De
som är utmärkande för det är att människan ses som både en biologisk och social varelse. Vår
kunskapande har gjort en enorm utveckling, trots vår begränsade biologiska förmåga. Men 
som sociokulturella varelser är vår bildningsförmåga oändlig, genom att vi bygger in/lagrar 
kunskap i olika redskap/artefakter. Allt ifrån konkreta redskap såsom miniräknare, kikare till
den viktigaste artefakten av dem alla, det mänskliga språket. Och det är i kommunikation m
a
situerat/diskursivt till sin karaktär. Vårt tänkande och våra föreställningar är medierat/färgat 
av vår kultur och våra intellektuella och fysiska redskap. Vi lär oss tillsammans på en 
kollektiv nivå, inom ramen för detta sker sedan en utveckling på individnivå (Säljö 2000
& 231ff). Detta synsätt är viktigt just för synen på yrkeskunskapen, som den gestaltas i 
kunskap i handling (se nedan).  
 
Det som, enligt Säljö, skiljer ett sociokulturellt perspektiv från ett kognitivistiskt och 
konstruktivistiskt perspektiv på lärande är synen på språket, kollek
a
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ett ständigt spel mellan individen, kollektivet, omgivningen och artefakterna (Säljö 

t med den svenska 
kolan decennierna efter andra världskriget. Det skriver Sten Hartman, Ulf P Lundgren och 

 i en 
ning. 

yter 
ll detta. Men det handlar inte om en fri och kravlös utbildning, utan läraren ska aktivt 

 Deweys läror lagt för stor vikt vid individens fria utveckling och för lite 

r 

kor. 
tionsbitar utanför människan som förs in genom betingning och läggs 

ll bit för bit. Det gav upphov till en utbildningsteknik med kunskapspaket, som fick stor 
om 

reativitet: romantik och forskning 
Under den här rubriken ska vi titta lite närmare på nyckelbegreppet kreativitet. Det finns 

995, 
a olika 

 

obert W. Weisbergs (1986) forskningsområde är kognitiv psykologi och han har skrivit flera 
itet och myter som omgärdar begreppet. Han menar att vårt samhälle har en 
 syn på kreativt skapande både inom konst och vetenskap:  

idéer i 
 

lar 
 

apas ur inget (Weisberg 1986, s.108f.).  
 

2000,s.65ff). 
 
John Deweys (2004) utbildningsfilosofi fick stort genomslag i reformarbete
s
Ros Mari Hartman när de i ett inledande kapitel sammanfattar Deweys syn på lärande
antologi med hans texter. Utveckling är ett samspel mellan individen och dess omgiv

 ska vara aktiv i skolan: pröva, experimenteraEleven , reflektera över problem och handlingar, 
ör att fritt utvecklas. Learning by doing är ett av Deweys pedagogiska begrepp, som anknf

ti
bredda, stimulera och fördjupa elevens kunskaper. Här menar Hartman & Lundgren att flera 
senare uttolkare av
vid det sociala sammanhanget i skolan (a.a., s.17-36).  
 
Den lärandeteori som hade störst betydelse fram till 1950-talet var behaviorismen. Den 
grundar sig på djurexperiment, som visar att förstärkning och belöning av vissa beteenden gö

pprepas, eller att beatt de u teenden som får en obehaglig respons undviks. Lärandet blev alltså 
lika med att genom inlärning kunna göra observerbara beteendeförändringar hos männis

unskapen är informaK
ti
betydelse främst inom yrkesutbildning. På 50-talet kom dock kritiken mot behaviorismen s
ett allt för enkelt sätt att se på lärandet, framför allt med tanke på hur komplext vi använder 
och lär oss språk (Säljö 2000, s.52f). 
 

Perspektiv på k

många föreställningar kring kreativitet och kreativa människor, som ofta får epitetet genier 
(Weisberg, 1986). Den här bilden av kreativitet har blivit ifrågasatt.  
 
”Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapas ur ingenting…” (Vygotskij 1
s.17). Lev Vygostskij menar att kreativitet handlar om hjärnas förmåga att kombiner
tidigare erfarenheter, det är fantasin. Skapandet är kollektivt och pågår ständigt där det finns
människor. Element till fantasin hämtas ur verkligheten. Andra synsätt är ovetenskapliga och 
har med gudar och andeväsen att göra (ibid).  
 
R
böcker om kreativ
väldigt romantisk

 
This is the genius veiw, and at its core is the belief that creative achievements come about through 
great leaps of imagination which occur because creative individuals are capable of extraordinary 
thought processes (a.a., s.1). 
 

Bilden finns redan i den grekiska mytologin, där gudarna eller muserna andades in 
huvudet på konstnärerna. Ordet inspiration kommer av latinets uttryck för att andas in. Men
genom att studera hur konstnärer arbetar kan bilden av kreativitet som rör sig i plötsliga 
kreativa språng avfärdas, utan utvecklingskurvan rör sig i små steg uppåt. Kreativitet hand
inte om ett speciellt tänkande utan vanligt tänkande (problemlösning) menar Weisberg. Likt
Vygotskij menar han att inget kan sk
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Mozart har t.ex. ofta (och även på film) framställts som det stora musikaliska underbarnet och 
ämst i unga år, andras verk, och det tog även tid för Mozart 

  

Kreativitet definierar Weisberg som:”… individual’s goal-directed production of novel 
01), mannen bakom teorin 

t 

ar 

 

örutsättningar i den sociala miljön som de inte själva rår 
ktuell 

 
e 

geniet. Men han kopierade ofta, fr
att bli en skicklig kompositör. Han började spela när han var fyra år och skrev sin första 
symfoni när han var åtta. Forskaren John Hayes sammanställningar visar att eftervärlden gjort 
mycket få inspelningar av Mozarts tidigare verk. Det är först de som han skapade efter tolv 
års ålder som verkligen uppskattats. Hayes slutsats är att även underbarnet Mozart behövde 
träning för att bli duktig, vilket gäller alla kreatörer. Hans teori är att det krävs ungefär tio års 
övning innan konstnärer kan producera verk av mer bestående karaktär (Hayes 1981, se 
Weisberg 1986, s.1 & 134f. och Weisberg 1993, s.237).

work…” (Weisberg 1993, s.246). Andra som Howard Gardner (20
om de sju intelligenserna, menar att det dessutom är viktigt att ett kreativt arbete accepteras 
inom en domän. Det behövs alltså en kollektiv bedömning (a.a., s.108f). Weisbergs definition 
utesluter ”kreativitet” som sker av en slump, och det som skapas behöver alltså inte uppfattas 
ha ett stort värde av många. Någon som däremot skapar verk av stort värde och som influera
många kan kallas geni (Weisberg 1993, s.246). 
 

Kännetecken hos kreativa människor 

Weisberg (1993) menar att det inte finns några generella kreativa egenskaper, utan det handl
om människor som har en väl utvecklad förmåga inom ett specifikt område, de har extremt 
hög motivation och fokusering och är kunniga inom området (vet vad som gjorts tidigare). Då
ökar chanserna att producera något nyskapande (a.a., s.257f. & 263). Men skaparna är också 
eroende av vissa omkringliggande fb

över (Weisberg 1986, s.144). Gardner (2001) menar att det inte handlar om ren intelle
styrka utan speciella personlighetstyper. Han pratar om passion, ambition, självförtroende,
även hårdförhet, och en vilja att lämna spår efter sig. Även han framhåller omkringliggand
sociala förhållanden (a.a., s.111f). 
 
Lars Lindström (2007) har också skrivit om konstnärsmyten som plötslig inspiration och 
föreställningen att undervisning skulle kunna hämma den fria konstnären att utveckla en egen
personlig stil. Kreativitet är något träningsbart menar Lindström och genom egen och andras 

rskning har

 

 han tagit fram en lista på egenskaper som brukar tillmätas den skapande: 

n också reflektioner och 
e sju 

fo

• Uthållighet/hög motivation; ger inte upp för svårigheter. 
• Ställer upp problem och prövar nya lösningar. 
• Söker upp och utnyttjar förebilder. 
• Reflekterar och samtalar med andra om sitt arbete. 

(a.a., s.7-12) 

Lindström (1999) var i slutet av 1990-talet med i ett forskningsprojekt som syftade till att 
utveckla utvärderingsmetoder för bildämnet, med så kallad portföljteknik. Frågan var om 
detta kunde göras på något så diffust/subjektiv som kreativt skapande förmåga i bild? I 
”portföljerna” samlade eleverna inte bara sina alster uta
självutvärderingar av sina verk och processen fram till dem. Undersökningen formulerad
bedömningskriterier uppdelande i två grupper, produkt- och processkriterier, utformade efter 
kursplanerna: 
  
Produkt: förverkligande av intention med bilden; färg, form och komposition; 
hantverksskicklighet (teknik och material). 
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Process: uthållighet, ger inte upp för svårigheter; uppfinningsförmåga (formulerar problem 
och prövar olika lösningar); utnyttjar förebilder; kan självvärdera; sammanfattande 
helhetsintryck.  
 
Undersökningen visade att eleverna utvecklades ständigt i sitt skapande f
gymnasiet. Inget stödde föreställningen om att små barn skulle 

rån lågstadiet till 
var mer fantasifulla än äldre 

en 
år sen ikapp fantasin och då upplevs den vuxne mindre fantasifull än barnet, som i början 

Vygotskij förespråkar det ”fria sk
Barn deras 
förstå
förverkligade. Det viktiga är n. Däremot menar Vygotskij att i 

ör 

ten Arevik & Ove Hartzell (2007) har kritiserat grupparbetena i dagens skola, där eleverna 

d den 

.   

 
 den 

g själv och andra att lära vidare i 

des målaren av en mästare i skråväsendet, 
en sedan sker en uppdelning mellan målaren som hantverkare och den frie konstnären 

(Lindberg 1991, s.48). 

ungdomar (se mer nedan) (a.a., s.1-11). 
 

Kreativ utveckling hos barn och unga 
Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. Ett barns 
fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika. (Vygotskij 
1995, s.19). 

 
Vygotskij (1995) avfärdar därmed föreställningen om att barns fantasi skulle vara friare och 
bättre utvecklad än vuxnas. Fantasin ökar ständigt hos unga. Förnuftet utvecklas senare, m
g
upplevs leva i enbart en fantasivärld. Fantasi och förnuft blir en blandform under mer 
rationella villkor i vuxen ålder (a.a., s.13, s.39 & s41f).  
 

apandet” för små barn, när det gäller teckning och teater. 
ska inte använda vuxnas texter när de spelar teater. Det blir obegripligt och utanför 
else, utan det är viktigt att skapandet bygger på barns egen fantasi, då blir barnen 

inte produkten utan processe
tonåren är det nödvändigt att barnet handleds i ritandet. Nya tekniker och material behövs f
att hålla motivationen för skapandet uppe (Vygotskij 1995 s.83 & 96f.).  

 
Fastställda begränsningar, tekniska svårigheter och nödvändigheten av att tillämpa sin 
uppfinningsrikedom inom givna ramar höjer deras skapande arbetsaktivitet – härav värdet av att 
produktionen har en professionell inriktning (ibid s.98). 
  

S
anses bli för utlämnade till att utveckla varandra. De menar att läraren måste bli mer aktiv och 
bli den utvecklingsmotor som eleverna behöver. Detta utifrån just Vygotskijs teori om 
utvecklingszonen, det utrymme som finns mellan vad en elev klarar på egen hand och va
kan göra med hjälp. En kunnigare person kan genom undervisning bättre dra ut eleverna i 
utvecklingszonen och därmed ge dem mer stimulans för utveckling (a.a., s.109, 115 & 189f)
 
När Bengt Molander (2009) skriver om utveckling i estetisk verksamhet menar han att den är i
behov av närvaro, uppmärksamhet och reflektion i handling. ”Att leda vidare innebär att
som är mer kunnig, också är bra eller bättre på att lära si
verksamheten än andra är.” (a.a., s.245).  
 

Perspektiv på yrkeskunskap: hantverk, mästarlära & situerad social praxis 
Under antiken var det ingen skillnad mellan konst och hantverk. En skulptör och en snickare 
ägnade sig åt samma sak, nämligen det som grekerna kallade techne (Lind & Wadensjö (red.) 
2004, s.18). Fram till och med 1700-talet utbilda
m
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Romantiken satte den geniala konstnären i centrum.”[…]”Längre tillbaka var konst, i meningen de 

forskning och en mer komplex bild av lärandet som helhet 
ar växt fram på senare år, där fokuset har förskjutits från mästaren till de som lär, ett mer 

ial 
praxis. I deras teori handlar inte bara lärandet i sociala praktiker om att lära sig ett yrke, t.ex. 

oder, människors sociala 
(a.a., 29f & 36f )..  

tonar lärandet som socialt och att 
man inte behöver lära sig en yrkeskontext. Bröderna Dreyfus (2000) lägger större vikt vid 
mästaren/lärarens roll, samt imitation och observation som effektiva sätt för lärande. De 

n 

 imiteras mästare och andra lärlingar i ett socialt sammanhang och inte i 
olundervisning, och utvärdering genom praktik: utvärdering sker kontinuerligt under 

.43 & 29). 

vale och Nielsen menar att det finns en allmän kritik mot mästarläran att den är alltför 

 på så 
er och är mer än ren teknik, att det är omöjligt att kalla den reproducerande. 

ärlingarna ska också möta flera mästare och därmed få fler perspektiv (Nielsen & Kvale 

unskap i handling 
skap i handling diskutera vad den, som han tycker, 

åsidosatta praktiska yrkeskuns
skissa ka ge 
en fullständig bild av denna omfattande kunskapsf
ur den skiljer sig från konstnärsmyterna, det fria skapandet och mästarlära. Molander 

traditionella konstformerna, snarast former av hantverk (Molander 2009, s.229). 
 

Monica Lindgren (2006) skriver om två teorier inom konstfilosofin. Dels uppfattningen att 
konsten är gudomlig inspiration. Här härskar medfödd inlevelse och inspiration. Och dels 
uppfattningen att konst är ett gott hantverk, där det gäller att kunna och veta vad man gör och 
bemästra sina material. Här gäller övning och att behärska tekniken (a.a., s.26).  
 
I det gamla skråväsendet lärdes hantverkare upp av en mästare i ett lärlingssystem. Det här 
sättet att lära har blivit föremål för 
h
socialt perspektiv. Jean Lave och Etienne Wenger (1991) studerade bland annat 
lärlingssystemet hos skräddare i Afrika, och beskriver lärande (generellt) som ett legitimt 
perifert deltagande i social praxis. En nybörjare socialiseras in i yrket till att bli fullständig 
deltagare i yrkesgemenskapen. De ser på samma sätt på skolan, att det är en situerad soc

att sy. Med skrädderiet kommer också en förståelse av t.ex. klädk
status och byggandet av en egen identitet, menar Lave 
 
Det finns dock andra som menar att Lave & Wenger överbe

menar att elever kan bli experter på vissa färdigheter utan att för den skull känna till den 
sociala miljön där färdigheten finns (a.a., s. 78f & 84f).  
 
I antologin Mästarlära gör redaktörerna en definition av begreppet mästarlära. De
kännetecknas av praxisgemenskap: lärandet sker socialt i en yrkesgemenskap, tillägnelse av 
yrkesidentitet: inlärandet av många färdigheter, lärande utan formell undervisning: här 
observeras och
sk
processen och avslutas ofta traditionellt med ett prov (Nielsen & Kvale 2000, s
 
K
auktoritär med tonvikt på imitation och observation, att den därför är reproducerande och 
icke-kreativ. Det finns dock motargument som menar att lärandet är så komplext och
många olika nivå
L
2000, s. 40f, 36f & 54f). 
 

K
Bengt Molander (1996) vill i boken Kun

kapen består i. Han smälter samman teori och praktik och 
r på en kunskapsteori som han kallar kunskap i handling. Jag tänker inte här försö

ilosofi, utan visa på några viktiga drag och 
h
beskriver fem spänningsfält som är i ständig dialog med varandra när kunskap i handling 
utvecklas. 
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• Del - helhet 
• Inlevelse/närhet - distans 
• Kritik - tillit 

ig för kritik/ 
reflektion från sig själv och andra i yrkesgemenskapen som kan vara en lärare t.ex. Men för 
att ku
tillit. 
 

n 

m. 

andling och reflektion (Schön 1995, s.40 & s.50). Molander ser det här som ett 

föra likheter och skillnader i situationen med sin 
pertoar och därmed formulera problemet och lösa det (Schön 1995, s.139).  Han skriver 

också om hur man lär sig att bli en reflekterande praktiker. Först måste man lägga undan sin 

år 

Greenhouse. Först demonstrerar Casal hur han ska spela ett stycke av 
Bach. exakt 
kopia et 
och ber med ett flin lärlingen göra samma sak, en egen tolkning. Mästaren har paradoxalt nog 

 

chön (1987) problematiserar en del kring just imitation som en svår form av undervisning. 

kunskap kan var tyst, men kan kommuniceras genom att den visas. Att kunna göra 

• Handling - reflektion 
• Stå för – öppna sig 

De fem spänningsfälten hänger samman på olika sätt. Yrkesutövaren fokuserar med närhet 
och inlevelse på vissa delmoment i arbetet, men kan samtidigt distansera sig från delen och se 
helheten och reflektera över den. När man distanserar sig så öppnar man s

nna öppna sig och ta emot kritik måste man kunna stå för delen man gjort och känna 
Kunskap i handling är ett ständigt spel mellan dessa storheter (a.a. s.258ff). 

Mycket hämtar Molander från Donald Schöns två verk om den reflekterande praktikern, som 
också vill ringa in vad professionell yrkeskunskap egentligen är. Jag ska beskriva några 
punkter i Schöns läror. En professionell praktiker ägnar sig åt att lösa olika problem, me
först måste man kunna formulera och beskriva problemen. Genom att reflektera både efter 
och i handling så experimenterar yrkespersoner fram tänkbara lösningar på enskilda proble
Reflektionen sker på en handling och kopplas tillbaka till reflektion i en cirkelrörelse av 
h
hermeneutiskt synsätt, medan Schön inte använder det begreppet (Molander 1996, s.139).   
 
När yrkespersoner experimenterar använder de en repertoar av tidigare yrkeserfarenheter, 
exempel, bilder och tolkningar. De kan jäm
re

misstro, ”willing suspension of disbelief” (Schön 1987, s.94), gentemot den som lär ut. Han 
beskriver handledarens kommunikation med studenten och vad den kan innehålla: att 
instruera/beskriva, lyssna, demonstrera/visa och imitera (ibid s.101f).   
 
Låt oss uppehålla oss vid imitationen som en del i undervisningen, eftersom den till synes st
i så tvär kontrast till det fria skapandet. Schön berättar om mästercellisten Casal som 
undervisar den lovande 

 Greenhouse får sen imitera Casals spel in i minsta detalj. När Greenhouse så är en 
 av mästaren, så framför Casal en oerhört vacker fri improviserad tolkning av styck

genom imitationen öppnat upp för lärljungen att genom sin egen reflektion skapa en egen fri
tolkning (Ibid, s.177f.). Exemplet åskådliggör: ” … förhållandet mellan tvång och frihet, 
mellan disciplin och nyskapande – en lärandets dialektik.” (Molander 1996, s.13).  
 
S
Han menar att många studenter kan känna sig underlägsna en mästare/lärare och därför bli 
defensiva i sin attityd, vilket försvårar lärandet. Många kan känna obehag mot att underordna 
sig och att de ger avkall på den egna identiteten och originaliteten, speciellt in den 
individualiserade amerikanska kulturen (a.a., s.120 & s.138f). 
   
Molander beskriver kunskap i handling vidare som levande och att den vill framåt. Andra 
viktiga egenskaper är uppmärksamhet i handling, den språkliga kommunikationen om 
handlingen och att man deltar med kunskapen i ett sammanhang, annars dör kunskapen. Viss 
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ställningstagande i processen och kunna gestalta en tänkt slutprodukt är två andra viktiga 
egenskaper (Molander 1996, s.11, 15, 17, 160, 249 & 258ff).  

TIDIGARE FORSKNING 
Eftersom rörlig bild ligger nära de estetiska ämnena och mediepedagogiken, så menar jag
det i forskningsöversikten är relevant att inom ramen för den här uppsatsen göra en utblic
ver dessa ämnesområden. Flera svenska forskare menar 

 att 
k 

att just dessa områden är relativt 
2003, 

n & Ulveklint har försökt fånga synen på mediepedagogiken genom 
tt intervjua lärare och elever på en grundskola i Malmö med inriktningen mediepedagogik 

 

ntegrerat arbetssätt (Steinthorsson & Ulveklint 2008, s.46). 
 

Men ibland menar lärarna att eleverna missbrukar friheten, har svårt att ta eget ansvar och det 
g. Eleverna är dock bättre på det än många jämnåriga på andra skolor, 

obbar efter någon speciell pedagogik, utan den 

 i pedagogiken vilket uppnås genom mångfald i form av 
tiska uttrycksmedel, teknisk utrustning etc. Lärarna vill att 

 

 bild 

ö
outforskade, och det gäller även rörlig bild (Öhman 2006, s.17; Aulin & Thavenius 
s.11). Hur är synen på kreativt skapande inom dessa ämnen, och hur ser det sociala 
sammanhanget ut? Var är läraren? Jag har valt att fokusera mer på bildämnet, då det på ett 
associativt plan ligger närmast rörlig bild.  
 

Mediepedagogik 
När det gäller mediepedagogik i den svenska skolan beskrivs det av Steinthorsson & 
Ulveklint (2008) som ett nytt och odefinierat begrepp, mycket på grund av den snabba 
tekniska utvecklingen på IT-området. Mediepedagogik är ett förhållningssätt och inte ett 
ämne i sig. En innehållsförklaring av begreppet är att det går ut på att integrera media i 
elevernas kunskapsutveckling, dels som inspiration och dels som en naturlig koppling till 
deras vardag. Steinthorsso
a
(a.a., s.10f).  
 
Kreativiteten anses viktig för att arbetet ska bli lustfyllt. Det menar både lärare och elever, 
men de säger att det samtidigt inte är nödvändigt för inlärningen. Lärarna menar att: ”… inte
alla kan ha den kreativa rollen i arbetsgrupperna. Någon måste även vara den 
handlingskraftiga, den händiga, den pådrivande etc.”(ibid, s.44). Mycket av arbetet sker i 
grupp. 

Där är lärarnas roll att bistå med den hjälp och medel eleverna behöver, om de behöver den. 
Lärarna menar på att eleverna utvecklas i samspel med varandra och ser bara fördelar med ett 
åldersi

tar lång tid att lära si
menar de. Lärarna tycker inte att de j
sammanfattas så här: 

 
oLustfylldhet är ett nyckel

kreativitet, praktiskt arbete, este
rd

eleverna ska bli självsäkra, trygga i sig själva, ansvarstagande och känna delaktighet i sin miljö. 
Eleverna får genom grupparbeten stor frihet till att själva sortera och prioritera vilken kunskap de 
tycker är väsentlig och relevant (Ibid, s.46). 
 

I sin analys menar författarna dock att pedagogiken har klara drag av sociokulturellt lärande,
Deweys praktiska pedagogik och ett uppgiftsbaserat lärande (Ibid, s.47). 
 

Rörlig bild i skolan  

Jag har begränsat mig till svenska avhandlingar om rörlig bild. Alla handlar om när rörlig
integrerats i annan undervisning, och alltså inte om gymnasiekurserna som är mitt 
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studieobjekt. Fredrik Lindstrand (2006) är den ende som gjort en studie om rörlig bild på 
gymnasienivå. Resten av avhandlingarna behandlar grundskolan. Men oavsett vilket stadium 
eleverna är på så beskrivs arbetet med rörlig bild ha flera gemensamma drag: 

• Arbetet har en stark social sida, där eleverna kommunicerar, reflekterar, förhandlar 
och gör många val i grupp under arbetsprocessen.  

h 

k. 
(Ibid, s.178). 

 genrer som de vill 
r 
ess 

Den digitala tekniken 

id Buckingham (2007) har skrivit mycket om 

n 

 (a.a., s.164-67 & 171f ). 

På några punkter höjer Buckingham dock ett varningens finger för den digitala tekniken. Den 
tenderar att individualisera arbetsprocessen. Det är lätt att hamna själv i arbete framför en 

• Behovet av reflektion i arbetet understryks.  
• De lär sig olika sätt att kommunicera via ljud, text (manus), bilder (teckningar i 

bildmanus), rörlig bild och även med sina egna kroppar. 
• Eleverna upplever det som positivt att experimentera. 
• Arbetet har inneburit större ansvar för eleverna, som fått dem att mogna. De är ute oc

filmar och då kan inte lärarna vara med. Vissa av dem som i traditionell 
klassrumsundervisning hade svårt att ta ansvar reste nu på sig. 

(Öhman 2006, s.121 – 122; Danielsson, 2002; Koppfeldt 2009 s.49-65; Lindstrand 2006). 

Helena Danielsson (2002) menar dock att processen inte bara är ett teamwork utan att det 
också finns plats för individuellt skapande. Barnen och ungdomarna tar också användning av 
fantasin och kombinerar verklighet och fiktion med sina egna tidigare medieupplevelser. 
Många upplever ökad motivation genom att föra in film i det ”vanliga” skolarbetet. Lusten 
kommer sig också av att inte göra något traditionellt skolmässigt (a.a., s.124, 159 & 178).  

 
… elever utvecklade sitt medie-skapande om det präglandes av en egen önskan eller vilja att t.ex. 
få uttrycka ett viktigt budskap till andra, syssla med skapande lek eller använda modern tekni

 
Negativt i arbetet med rörlig bild har varit när skoldiskursen om vad som är ”rätt eller fel” 
tagit överhand. Det har hämmat skapandet (ibid).  
 
Lindstrand (2006) pekar på några ytterligare viktiga faktorer. Eleverna måste kunna pendla 

llan del och helhet i produktionen. De förhåller sig till referenser frånme
efterlikna. Eleverna gör urval i sitt material, som får gestalta deras bild av verkligheten. Hä
pratar Lindstrand om gestaltningen som en speciell kunskapsform. Det är en komplex proc
som kräver både en teoretisk och en praktisk analysförmåga. Här vävs teori och praktik ihop 
(a.a., s. 60 & 222-234) . Lisa Öhman-Gullberg (2006) menar att det ämnesintegrerade arbetet 
tydligt visade för eleverna att teori och praktik hänger ihop. 
 

Den engelske medieforskaren Dav
medieundervisning. Han menar att när den digitala medietekniken tog över efter den gamla 
analoga var det inte bara en revolution genom att den var enklare och billigare, den har även 
påverkat pedagogiken på flera sätt. Tekniken har gjort det lättare för lärare att förklara stege
i arbetsprocessen när det gäller t.ex. videoredigering. Den går att visa konkret på en 
dataskärm. Förr ”doldes” dessa steg i den analoga tekniken, vilket gjorde att lärarna fick 
förklara processen i mer abstrakt teoretisk form. Det blir också lättare för elever att kritiskt 
analysera processen när den sker konkret framför ögonen. Det här gör att teori och praktik 
smälter samman på ett annat sätt än tidigare
  

14 
 



dator. Eftersom tillgången till den digitala tekniken är ojämnt fördelad i elevers hem, ofta 

t när 
den i 

niken 

ör den ger så mycket valmöjligheter att risken är att elever drunknar i eget 
xperimenterande. Att skapa med digital media får inte bara handla om att lära sig tekniken 

llen i mediepedagogik 

Lärar t om 
denne

 de [eleverna] ska lära sig att göra vad mediepedagogerna…[…]… kallar dokumentärfilm, och 
e redan detta 

Thom  vid 
t.ex. r rrollen i arbetet med rörlig bild som mindre 

entär med vissa kvalitéer. Läraren ger inledande 
ens uttrycksmöjligheter tas upp och eleverna får en manual (a.a., s.60 & 

ler att upptäcka 
 

ämre förståelse för 

efter socioekonomisk status, så differentieras förkunskaperna och därmed blir 
utbildningssituationen svårare. Förkunskapen sätter också gränser för elevers kreativite
de inte kan föreställa sig vad de kan göra med tekniken (Buckingham 1999, s.13). Skillna
förkunskaper gör också att arbetsfördelningen bland eleverna i grupparbetena blir mer 
specialiserade. Ofta handlar det om att killarna ställer sig bakom kameran och sköter tek
medan tjejerna får stå framför. Liknade fenomen har setts i svensk forskning där främst just 
tjejer känner en osäkerhet inför tekniken, vilket bromsar och skapar olust för det kreativa 
skapandet (Danielsson 2002, s. 180). Mer kritisk reflektion behövs i lärandet bl. a. på grund 
av tekniken, f
e
och att självförverkliga sig, utan ska utveckla en djupare förståelse för hur mediet fungerar 
(Buckingham 2007, s.164-67 & 171f ).  
 

Lärarro

en beskrivs ofta som ganska passiv i arbetet, och ibland som om det är tveksam
 har något att tillföra:   
 
Som situerat lärande sätter ett narrativt arbetssätt, med nya medier, relationen mellan läraren och 
den lärande på prov, inte minst på grund av barns och ungdomars unika och fördomsfria digitala 
erfarenheter. Audiovisuella, meningsskapande praktiker förändras ständigt. En ung betraktare och 
lyssnare är som en seismograf i detta avseende känsligare än en vuxen. (Koppfeldt 2009, s.54) 
 
…
då lära sig grunderna i berättande med rörliga bilder. Men, kan vi fråga oss, kan de int
genom många timmars informella receptionsstudier? (Ibid, s.54) 
 
as Koppfeldt (2009) menar dock att mediepedagogen fungerar som ett viktigt stöd
digeringen. Hos Öhman beskrivs lärae

auktoritär (Öhman 2006).  
 

ärarens betydelse tas upp hos Lindstrand (2006) när det gäller att ge ramförutsättningarna, L
t.ex. att eleverna ska göra en dokum
undervisning, där film
222-234). Elever har ibland upplevt att läraren har för lite tid till handledning och feedback 
och att det ibland varit för rörigt med för stora grupper (Danielsson 2002). 
 
Hos Buckingham (2007) hittar man en önskan om en mer aktiv lärarroll. För att uppnå mer 
kritisk reflektion har läraren och andra elever en viktig funktion att fylla. När det gäller 
medieproduktion går den stora skiljelinjen i forskningen mellan att instruera el
själv. Buckingham ger exempel på detta. De Block menar att för strukturerat lärande gör att
eleverna inte känner att de själva tar kunskapen i besittning. Reid menar istället att för löst 

ämre kvalitet, och en shållen undervisning ger rörlig bild-produktioner av s
filmens bildspråk. Skillnaderna i forskningsresultaten ska dock inte överdrivas menar 
Buckingham (De block 2005 & Reid 2002, se Buckingham 2007, s.166). 
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Estetisk verksamhet i den svenska skolan 
Under åren 1999-2003 genomförde Malmö högskola på regeringens uppdrag en undersökning 
om kultur och estetik i skolan. Författarna använder begreppet estetiska lärprocesser, som 
börjat användas mer flitigt på senare år.  

 
Estetiska lärprocesser innebär ett möte mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter och 
kunskaper och andras. Andra personers, andra tiders eller olika samhällens framväxta och lagrade 
erfarenheter och kunskaper. Mötet sker via ett medium, (en form, en gestaltning, en framställning, 
en berättelse, ett konstverk) (Aulin & Thavenius 2003, s.122). 
 

Rappo tt estetiken inom skolan är ett rörigt område, och att det finns många olika rten visar a
inriktningar och tolkningar av begreppet, och att det finns för lite forskning på området (Ibid, 
s.11 & 104f).  
 

Det fria skapandet 

I en rapport från Malmö högskola kritiserades grundskolan för att kännetecknas av en 
”modest estetik”:  

 
Skolans estetik handlar om smakfostran, överföring av ett traditionellt kulturarv, avståndstagande 
från populärkulturen så som eleverna använder den. […] En annan del av skolans estetiska arv 
handlar om att föra in lek och glädje i verksamheten. Det estetiska innebär att man får göra något 
praktiskt, som ett avbrott eller som en motvikt mot det teoretiska (Aulin & Thavenius 2003, s.216). 
 

Det fria skapandet och den ”goda” kulturen är typiska inslag (Ibid, s.10). Författarna föreslår 

n 

för realistiska 

, 
 med individuell eller personlig nytta. Innehållet har 

istället en ny ”radikal estetik”:  
 
Skolan behöver ta hjälp av den kreativa och kritiska traditionen inom konsten. Inte konstnären som 
geni eller naturbarn, men av konsten som samtalar, ställer frågor, utmanar, visar, påstår saker om 
vår tid, vår historia, våra liv (Ibid, s.217). 
 

Det viktiga, enligt Aulin & Thavenius, är att ta estetiken till hjälp för att gynna barns 
gestaltande och meningskapande. I grunden handlar det om demokrati och att kunna göra 
barns röster hörda via olika uttrycksformer, men då krävs mer av kritisk analys och reflektio
i undervisningen (Ibid s.16 & 217f).  
 
Karlsson & Lövgren (2001) beskriver också det fria skapandet som ett ideal inom 
bildpedagogiken efter andra världskriget, starkt kopplat till modernismen och en vilja att 
fostra fria och oberoende individer efter kriget. Men detta tänkande har varit svårt att föra 
över på barn (a.a., s.19-20). Barn fram till gymnasieåldern intresserar sig mest 
bilder, men dessa har inte uppskattats:  

 
Bilderna har ansetts dåliga, schablonartade och hämmade. Skolbarnens bilder har inte fallit 
konstnärer och bildpedagoger i smaken, därför att bilderna mer liknat populärkulturen än 
konstkulturen. […]…många bildlärare har också haft egna ambitioner inom konstområdet. (ibid 
s.18).  

 
I en avhandling av Pettersson & Åsén (1989) beskrivs bildämnets övergripande historia. Det 
har gått från ett praktiskt samhällsnyttigt perspektiv med fokus på linearritning (t.ex. 
användning av linjal och passare för att göra geometriska figurer, min anm.) och 
avbildningsövningar, till att efter andra världskriget ge plats åt fri och skapande verksamhet
med förankring i personlighetsutveckling
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sen blivit bredare och större med tiden, då även semiotik, kommunikationsteori och 

ar på lågstadiet anser att ett viktigt mål med undervisningen är att ge 

Handledning på låg- och m
Det ä iet 
ges vi

kulturhistoria kommit in (a.a., s.119f & 267).  
 

Flertalet lärare som undervis
eleverna personlig tillfredsställelse, glädje att skapa och självförtroende. Lärarna på mellanstadiet 
anser dessutom att förmågan att uttrycka sig i bild är ett viktigt mål. På högstadiet anger många 
teckningslärare vidgad upplevelse av omvärlden som ett viktigt mål med undervisningen, men 
även förmåga att uttrycka sig i bild och skaparglädje ses som väsentliga mål.(Ibid, s.159). 
 

ellanstadiet sker genom att inte styra eleverna i sitt fria skapande. 
r viktigt att eleverna får uttrycka sina känslor och personlighet i bilderna. På högstad
ss vägledning och läraren pekar ut olika handlingsmöjligheter (Ibid, s.162).  

 

r du 
 är intressant eftersom definitionerna av estetikbegreppet i skolan 

r många och snåriga, menar Lindgren. Resultatet är att estetiska ämnen ses som praktiska i 

skt, 

stärker 
jälvförtroendet genom skaparlust och estetisk verksamhet och gör också eleverna till ”bättre 

, 
 är 

velser 

• 
• 

Även r relativt vanlig. Lärarnas och 

 på gymnasiet 

 och 

en fått en hel del andra svar. Gemensam är synen att estetiska ämnen ska 

17 år senare ställs ungefär samma frågor till lärare i estetiska ämnen och skolledare på 
grundskolan i en avhandling av Monica Lindgren (2006). Hur ser du på och hur motivera
estetisk verksamhet? Frågan
ä
motsats till de teoretiska, och ger en balans för eleverna i skolan.  De ger möjlighet för 
”problemelever” att lyckas genom att de tillfredställer deras behov av att jobba prakti
alltså ämnena är kompenserande. De är också mer lustfyllda än de teoretiska ämnena, också 
här mest för problembarnens skull. De är mer verklighetsnära; ämnesintegrerade, utförs i 
grupp, med större ansvar och är mer praktiska. Ämnena ses som fostrande; 
s
människor”. Genom att estetiken kan integreras i andra mer teoretiska ämnen kan lusten öka
och det estetiska kan därmed fungera som en förstärkare vid inlärningsproblem. Formen
viktigare än innehållet. Viktigare att man spelar, än hur man spelar ett instrument (a.a., s.14ff. 
& 137ff.). 
 
Bengt Molander (2009) menar att det är ett problem att estetiken används som motsats till 
vanlig kunskap. Och att det som dominerar estetiken i skolan är tal om konst och upple
å ena sidan och fritt skapande å andra sidan (a.a., s.236).  
 

Eleverna 

Pettersson & Åséns (1989) har i sin avhandling frågat eleverna själva vad de anser om 
bildämnet. Slutsatsen är att tre åsikter är vanligt förekommande hos eleverna:  

• Det bästa med teckning är att rita fritt och använda fantasin.  
Det sämsta är när läraren bestämmer/ger uppgifter.  
Nytta av teckning kan man ha för den personliga utvecklingen.  

 synen att ämnet var en avkoppling och omväxling va
elevernas syn är alltså relativt lika konstateras det. Speciellt gäller det för elever med högre 
socioekonomisk status. De med lägre såg istället i större utsträckning snyggt avbildande 
uppgifter som roligt (a.a., s.257ff). 
 

Estetisk verksamhet

Catharina Elsner (2000) har intervjuat estetlärare på gymnasiet (bild, musik och drama)
lärarutbildare i estetiska ämnen för grundskolan, och ställt ungefär samma frågor som 
Lindgren (2006), m
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vara r
kultur ar 
dock kar 
omvärlden, musik är känslom

lls. Genom dessa förmågor upplever och tolkar man 
verkligheten. Drama- och musiklärarna poängterar det sociala samspelet och att 
under
funkt
 

tig kunskap framställdes i bilder, dans, sång och 
relse. Musisk är ett förhållningssätt till lärande, som syftar till att bilda hela människan. Det 

h lusten är 

pareras känsla och förnuftet åt i skolans undervisning, 
och det uppstår en klyfta mellan konst och vetenskap. Det musiska ska därför genomsyra hela 
skola  estetiska 
främj
 

 
ng skall 

De 
kunniga än eleverna, till skillnad från andra 

rare som ser sig som mer kunniga. De är icke-teoretiska och många ser sig som konstnärer 
som s
gedig .  
 
Feiwe agogiken. 
Det är svårt att göra konsten begriplig, den är ofta förankrad i inre upplevelser hos konstnären 

dan. Det 
r sig om ett samarbete mellan två aktörer, läraren och eleven (ibid s.106ff).  

oliga och lustfyllda. Däremot tycker man det är viktigare att förankra ämnena i 
historien. Kommunikationen i konstnärlig verksamhet framhålls som viktig, den h
lite olika karaktär utifrån respektive ämne. Bild förmedlar erfarenheter av och utfors

ässig kommunikation och teater tar upp mer existentiella frågor. 
Fler skillnader: träningen av en estetisk blick, hörsel eller kroppsuppfattning (om det gäller 
musik respektive drama) framhå

visningen bygger elevers självkännedom och självkänsla och har en psykosocial 
ion (Elsner 2000, s.58-63).  

Musiskt lärande 

Uttrycket musisk har sitt ursprung i antikens nio muser. Deras ursprungliga funktion var att 
värna det sociala minnet genom att vik
rö
ska förena tanke, känsla och handling. Kunskap ska tas in via alla sinnen. Leken oc
prioriterad.  
 
I detta synsätt finns också en kritik mot den estetiska verksamheten i dagens skola. Den har 
för lite reflektion och analys. Därmed se

n och lärarutbildningen menar man. För det finns mycket som tyder på att det
ar inlärningen hos många elever (Grahn & Öfverström 2007, s.8-25). 

Lärarrollen i estetisk verksamhet 

Om handledning i bildämnet: ”I idealfallet skall eleverna klara av att lösa momentens
problem och söka sig fram på egen hand. Uppstår tveksamheter under arbetets gå
eleverna i första hand söka hjälp hos klasskamrater…”(Karlsson & Lövgren 2001, s. 28). 
 
Estetlärare själva ser sig som terapeutiska pedagoger med större omsorg om barnen. 
legitimerar sig själva som både vuxna och mer 
lä

tår lite friare från övrig skolverksamhet. De ser sig som ämnesexperter, som trots 
en kunskap är underordnade det övriga lärarkollektivet (Lindgren 2006, s.137-140)

l Kupferberg (2009) menar att det finns en spänning mellan konsten och ped

och därmed svårtillgänglig. ”Det centrala subjektet i konstlivet är ett enda, konstnärerna. Det 
centrala subjektet inom pedagogiken är två, läraren och eleven.” (a.a., s.111). Han menar att 
flyttandet av fokus från pedagogik till lärande gjort att lärarrollen kommit i skymun
rö
 

Studier på gymnasiets medieprogram 
Jag har tittat på två uppsatser som behandlar medieprogrammet ur ett elevperspektiv. Det 
handlar om elever som blickar tillbaka på sin skolgång och vad de har lärt sig. 
Utgångspunkten för en av uppsatserna är lärarnas upplevelse av elevernas lustfyllda 
förväntningar: ”Vi har upplevt att blivande elever ser medieprogrammet som ett ställe där 
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man kan ha roligt med datorer, kameror och en massa annan spännande teknik.” (D
& Kaarlenkaski 2008, s.4).  Lärarlaget på ett medieprogram beskriver å sin sida sina 
målsättningar: ”Vi vill ge eleverna det lokala medieprogrammets grundstenar: medieinsikt, 
kommunikativ förmåga, hantverkskunskap, ett journalistiskt arbetssätt och ett etiskt 
förhållningssätt.” (ibid) 
 

ahlberg 

esultaten visar att elever som läst tre kurser grafisk form verkar tänka mer reflekterande över 
 sig 

h brister men också andra 
erspektiv. Man funderar runt syftet med uppgiften man fått (ibid, s.25-31).  

 uppsatsen beskriver eleverna lärarnas ledarskap som lite passivt, för att kunna 
vs 

är: initiativförmåga, kreativitet, samarbetsförmåga, framåtanda, självdisciplin, 
m sin lärandeprocess 

L 
 

krev inledningsvis är mitt primära intresse vilka av 
pen) som framhålls som viktiga för 

 Så här försöker jag sortera in forskning och teorier utifrån 

 

 
xna och 
iden i 
de i 

ver redan på förhand har goda naturliga förkunskaper kring 
edia och rörlig bild, genom tittande, har kommit fram i materialet. 

s 
 in i 

ttra elevers utveckling genom mer av kritisk reflektion i undervisningen t.ex. 

R
sina produkter, utefter Donald Schöns modeller. De kan se kvalitéer i sina verk. De har lärt
genom: övning med tekniken, experiment, reflektion och nyfikenhet. Konstruktiv kritik från 
lärare och kamrater har lett dem vidare, att kunna se fel oc
p
 
I den andra
lämna plats åt elevernas egna initiativ, men samtidigt som demokratiskt. Lärandet upple
som gott. Några hade velat ha mer praktik. Saker utöver rena ämneskunskaper som utvecklats 

personlighetsutveckling, ansvarstagande, att kunna ta kritik, insikter o
och kommunikationsförmåga (Johansson 2008, s.52-62). 

SAMMANFATTNING OCH KONSTRUKTION AV ANALYSMODEL
Efter en så pass omfattande forsknings- och teoriöversikt tänker jag sammanfatta lite av det,
och ur det plocka fram det som utgör min analysmodell, som är viktigt för den empiriska 
elen av undersökningen. Som jag sd

skolans aktörer (eleven, läraren, grup
lärandet/utvecklingen av kreativitet.
det perspektivet.  
 
Individen (eleven själv): 
 Inom kognitivismen lär sig individen genom att själv processa sin omvärld. Nära besläktat 
med en tolkning av Dewey (2004) som fokuserar den experimenterande upptäckande 
individen. Som i sin tur är besläktat med det fria skapandets-pedagogik, som vi sett mycket av
i forskningen kring estetisk verksamhet och mediepedagogik i svensk grundskolan. Den 
handlar mycket om lust, självförverkligande och avbrott från teoretisk undervisning.  
Weisberg (1986) har skrivit om slitstarka föreställningar om kreativitet, som handlar om den
skapande geniala individen som får plötslig inspiration. Att barn har mer fantasi än vu
att utbildning hämmar utvecklingen av en egen stil är två myter, som också sätter indiv
centrum. Buckingham (2007) har skrivit om att digital teknik gynnar individens skapan
enskildhet. Föreställningen att ele
m
 
Läraren: 
Mästarläran - kopplat till lärlingssystemet. Imitation och observation av en mästare framhåll
som bra lärmetoder. I behaviorismen ses kunskap som informationsbitar som förs in/lärs
individen utifrån. Sen har vi sett exempel i forskning där man tycker att läraren borde ha en 
mer framskjuten position i lärandet, som Arevik & Hartzell (2007) och Buckingham (2007). 
De vill förbä
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Gruppen (det sociala sammanhanget):  
Här bör jag först klargöra att ingen lärandeteori framhåller bara gruppen (andra elever) som 
viktig för utvecklingen, utan man ser hela det sociala sammanhanget i lärandet med eleven, 

raren och andra elever. Men det som skiljer det sociokulturella perspektivet på lärande från 
er tillkommer och det är det jag här tar fasta. Mycket av 

pektivet finns hos Vygotiskij (1995), som säger att vi 
kterar 

tas 
en 

aarlenkaski (2008) och Johansson (2008).  Min tolkning är också att de forskare som är 

rskningsöversikten. Hur stor vikt lägger informanterna vid användandet av förebilder eller 
inspiration i det kreativa skapandet? Vygotskij (1995), Lindström (2007) och Weisberg (1986 

mer ur inget. 

ven 

er 

ohansson 
ar dock författarna intervjuat sina egna elever, vilket jag ser som en 

 
fylla. 

nalysmodellen 
m 

 erfarenheter 
r 

social syn med kunskap i handling, där den reflekterande praktikern står i centrum. De här 
olika synsätten ville jag fånga i den analysmodell jag konstruerade som studiens 
analysverktyg, för att lättare kunna tolka intervjusvaren. 

lä
övriga är att gruppen med andra elev
grunden till det sociokulturella pers
skapar ständigt tillsammans. Lindström (2007) framhåller att det är viktigt att man refle
med andra över sitt kreativa arbete. Synen på yrkeskunskap har blivit social som den gestal
i Molanders (1996) kunskapsfilosofi kunskap i handling och hos Lave & Wenger (1991). D
eflekterande praktikern i ett socialt sammanhang lyfts fram som ett ideal, hos Molander r

(1996) och Schön (1987 & 1995), och min tolkning av kursplanen i rörlig bild är att den 
ligger mycket när detta ideal. De forskare som observerat skapandet i rörlig bild beskriver 
också en process som liknar kunskap i handling, enligt mitt sätt att se det, Lindstrand (2006), 
Öhman (2006) och Danielsson (2002). Och de som tittat på vad gymnasieelever på 
medieprogrammet tycker sig ha lärt sig hittar också mycket av detta, Dahlberg & 
K
kritiska mot det fria skapandet också vill se mer av kunskap i handling och reflektion, 
Buckingham (2007), Aulin & Thavenius (2003), Grahn & Öferström (2007) och Molander 
(2009) själv. 
 
Förutom de mänskliga aktörerna i det sociokulturella perspektivet för lärandet vill jag i 
studien även se vilken roll två artefakter spelar, utifrån det som framkommit i 
fo

& 1993) beskriver alla denna nödvändighet för kreativt arbete. Inget kom
Buckingham (2007) påtalar risken att den digitala tekniken fokuserar den enskilt 
experimenterande individen i lärandet. Den skiktar också förkunskaperna. Därför vill jag ä
se hur starkt den tekniska utrustningen vägs in i den kreativa utvecklingen. 
 
Som framgått så är det inte mycket som skrivits om specifikt ämnet rörlig bild på 
gymnasienivå. De få undersökningar som gjorts på gymnasiet tycker jag visar att lärarna i de 
estetiska ämnena där har ett lite mer ”önskvärt” problematiserande tänk på sina ämnen, Elsn
(2000). Elever som har läst medieprogrammet på gymnasiet verkat ha tagit till sig en hel del 
av det lärande som kännetecknar kunskap i handling, Dahlberg & Kaarlenkaski och J
(2008). I båda dessa fall h
svaghet. Eleverna vill säkert kunna beskriva progression i sitt lärande inför sin lärare och 
lärarna vill förmodligen också se att deras arbete gett reslutat. Fokuset i forskningen kring 
rörlig bild ligger generellt inte på hur eleverna utvecklas kreativt i filmarbetet, utan handlar 
oftast om hur de använder rörlig bild för att kommunicera, gestalta sin egen identitet eller hur
de påverkas av rörlig bild. Med andra ord har den här undersökningen ett tomrum att 

A
Vi har sett olika synsätt på kreativitet: romantiska föreställningar om något talangbaserat, so
plötsligt kommer ur tomma intet, eller något som är uppövningsbart och som följer en 
kontinuerlig utvecklingskurva, och bygger på den skapande individens samlade
uppbyggda tillsammans med andra människor och förebilder. Olika syn på yrkeskunskap ha
också framkommit: från hantverkets lärlingssystem med en utlärande mästare, till en mer 
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Motpolerna i modellen är den romantiska synen och mästarläran. Den senare är lite 

 en tydlig motpol. Det skulle säkert kunna finnas invändningar mot 
itär. Däremellan är ett stort öppet fält, där jag tänker försöka placera 

r 

ng 

hårdragen just för att vara
att kalla den enbart auktor
in informanterna. Någonstans i mitten på skalan ligger synsättet kunskap i handling, som bli
lite av en syntes. I analysmodellen finns några av de ord och begrepp som förekommit i teori- 
och forskningsöversikten och som jag tycker kännetecknar de tre olika synsätten. 

Synsätt på kreativ 
utveckling:  

Romantisk Mästarlära Kunskap i handli

Personlighet: Konstnär/geni Hantverkare Reflekterande praktiker 
Kunskapssyn: Estetisk-praktisk Praktisk Teori och praktik 
Utvecklande aktör: Individen/eleven Läraren/mästaren Det sociala sammanhanget 
Grund för utveckling: Talang Övning Övning 
Utvecklande metod: Fritt skapande Imitation och observation Tvång/frihet 
Stöd för utveckling: Inspiration (ur inget) Förebilder Förebilder 
Lärarrollen: Passiv Auktoritär Dialogisk växling/ 

uppmärksamhet/reflektion 
Figur 1: analysmodellen 
 
Min tanke är att var eleverna hamnar på den här skalan påverkar deras förhållningssätt till 
läraren. Om den kreativa processen i rörlig bild uppfattas kännetecknas av fritt skapande så 
har läraren en mycket underordnad roll i den kreativa utvecklingen, medan den blir betydande 
i fallet mästarlära. I den forskning jag tittat på är det elevernas lärande som stått i fokus. 

ärarrollen är ganska anonym. Den beskrivs dock på några ställen som stödjande, icke-
uktoritär och lite svårhanterlig, eftersom elever, enligt Koppfeldt (2009), har en så pass god 

 eget tittande. 

 
 

L
a
förförståelse av rörlig bild-mediet genom

METOD 
Jag har utgått från mina frågor, intresse, tidigare teorier och forskning, och min hypotes, och 
utifrån det designat en undersökning för att få relevanta svar. Studien är i grunden kvalitativ 
och metoden som jag inriktat mig på är fenomenografi. Men som framgår av rubriken 
studiens upplägg och reflektion över metodval nedan har jag gjort en hel del avsteg, som jag 
ska försöka förklara och ge argument för.  
 
Ett grundläggande metodiskt perspektiv är att omvärlden inte kan ses som objektiv. I 
fenomenografin är objekten utanför oss människor inte givna på förhand, utan objektet 
konstitueras av mänsklig tolkning. Det går alltså inte att jämföra tolkningarna med 
verkligheten själv (Uljens 1989, s. 14f.). Larsson (1986) förklarar vidare vad som 
kännetecknar en kvalitativ metod, som fenomenografin. Det handlar om att kunna 
systematiskt karaktärisera ett fenomen - att beskriva det och ge det egenskaper, att gestalta
det. Det handlar inte om att beskriva omvärlden genom mätning, testa hypoteser och teorier,
eller på ett mekaniskt sätt kategorisera omvärlden i på förhand uppsatta kategorier. Larsson 
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påpekar att kvalitativa metoder inte är ett lätt område att definiera. Det viktiga är att ha e
lämplig metod för att lösa uppsatsens problem (a.a., s.7f.).  
  
En fenomenografisk metodansats passar mig, eftersom jag är intresserad av elevers och 
lärares uppfattningar av ett fenomen. Fenomenografi handlar om människors olika tank
sätt att förstå fenomen i omvärlden. Fenomen uppfattas olika av människor och fo
fenomenografin ligger på variationen i uppfattningarna. I en population finns ett begränsat 
antal uppfattningar, och den variationen man får som ett resultat av en under

n 

ar och 
kuset inom 

sökning kallas 
tfallsrummet (Dahlgren & Johansson 2009, s122f.).  

ller 

 saker är inte det intressanta i fenomenografi, säger Uljens. För vad 
 fenomen varierar över tid och är situationsbundet. Men mängden 

vs 

al av undersökningsmetod 
om undersökningsmetod har jag valt den kvalitativa forskningsintervjun. Den är lämplig när 
an vill studera människors syn på sina liv, beskriva upplevelser och självuppfattning, och 

tveckla sina egna perspektiv på sin livsvärld (Kvale 1997, s.100), vilket är fallet i den här 
tudien.  Intervjuerna är semistrukturerade, eftersom jag har ett specifikt ämne jag vill åt, men 

alltså att få 
le ). 

a ihåg  intervjus : ”Intervjuper
 – de ska  med i .” (Kvale 1997  en 

 ska l, där i n part. De
ge  förståelse kring ämnet. Kvale poängterar också att intervjun är 

u
 
Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas, eftersom det aldrig 
varit föremål för reflexion.” (Marton & Svensson 1978, se Uljens 1989, s.19) 

 
Uljens (1989) beskriver att fenomen i undersökningar kan delas in i primära och sekundära. 
De primära kan forskaren avgränsa innehållsmässigt. Samma innehåll kan alltså visas upp för 
informanterna vid intervjutillfällena. Det kan vara ett föremål eller en bestämd text. På det här 
sättet kan man få individens uppfattning att relatera till något annat, en vetenskaplig teori e
en vedertagen ”sanning”. När det gäller sekundera fenomen finns inget som avgränsar 
fenomenet innehållsmässigt.  Då får man en personlig uppfattning av fenomenet grundad på 
personens erfarenhetsram (a.a., s. 30-32). 
 
Varför man uppfattar
individer uppfattar av
uppfattningar i en population i en viss kontext ändras inte utan ses som stabil. Därför är det 
bra att titta på flera personer i samma situation, och inte på samma individer i olika 
situationer. Fokus ligger på hur de olika uppfattningarna relaterar till varandra (Uljens 1989, 
s.42f). Å andra sidan beskriver Larsson en gren inom fenomenografin som tittar just på 
uppfattningar i nya situationer kopplat till utbildningseffekter. Där tittar man t.ex. på en ele
uppfattning av ett fenomen före och efter en tids undervisning i ett ämne, för att se om den 
ändras av den ”nya situationen” (Larsson 1986, s.17f.).  
 

V
S
m
u
s
samtidigt behöver jag flexibilitet i intervjuerna.  För att intervjuerna skulle bli mer jämförbara 
så behövdes också en semistrukturerad intervjuguide (Bryman 2002, s. 301 & 304). Ju mer 
strukturerade intervjuerna är från början desto enklare är det sen att analysera materialet 
(Kvale 1997, s.122). I mitt upplägg var det också nödvändigt att frågorna kom i en viss 
ordning. Jag använde bandspelare under intervjuerna, vilket underlättade analysen och att 
korrekt kunna återge informanternas svar (Bryman 2002, s. 306). Kvale menar också att 
bandspelaren gör det lättare att fokusera på ämnet för intervjun och dess dynamik, 
ett bra samspel (Kva
 

mm

1997, s.147

Viktigt att ko  när man gör tudier är att
en

sonernas uttalanden 
un ärsamlas inte in pas tillsammans ntervjuar , s.166). Intervj

dialog där kunskap pas i ett samspe ntervjuaren är e t är ett intersubjektivt 
projekt för att skapa mensam
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ett samtal mellan parte lda ren har makten att styra samtalet 
, s.117ff.).

 med reflektion över metodval 
 

Som jag beskrev i den sammanfattande diskussionen om forskningsöversikten är de fem 
ng av det sociokulturella perspektivet för lärande i fem delar. 

ammanhanget blir i undersökningen tre av skolans aktörer: eleven, läraren och 

t i tre 
digt 

 

. Som Marton & Svensson (i 
a . 

ns 
ära fenomen som jag nämnde. Där 

studie
inform r fenomenet till teorier 
ch tidigare forskning, precis som Uljens beskriver det. Han säger också att det finns en kritik 

t 

garna 
 

alysmodellen i steg tre med på förhand färdiga 
ategorier för tolkning . Men jag vill poängtera att jag, trots analysmodellen, tar in svaren i 

steg ett förutsättningslöst.  Analysmodellen är för mig ett sätt att tydligare och lättare göra 

r som inte är likstäl . Intervjua
(Kvale 1997   

Studiens upplägg
För att söka efter uppfattningar kring kreativ utveckling lade jag upp studien, som jag också
berörde i uppsatsens början, i tre steg: 
 

1. Uppfattningar utifrån en öppen fråga. 
2. Uppfattningar när alternativen begränsas till fem stycken utvalda faktorer.  
3. Uppfattningar när svaren från de första två stegen tolkas utifrån en analysmodell. 

 

utvalda faktorerna en nedbrytni
Det sociala s
gruppen (andra elever). Av artefakterna väljer jag att titta på två: förebilder (inspiration) och 
teknik. Att kunna söka och använda förebilder kännetecknar den kreative, säger Lindström 
(2009), Weisberg (1993) och Gardner (2001). Den nya digitala tekniken för enligt 
Buckingham (2007) med sig både för- och nackdelar: den förenklar skapandet, ger oändliga 
kreativa möjligheter, skiktar förkunskaperna och individualiserar skapande processen. 
 
Informanterna fick de fem faktorerna på fem kort, med en beskrivning. De finns i sin 
fullständiga form i Bilaga 2. Informanterna fick sen lägga ut korten på ett A3-ark indela
fält: ett fält som motsvarade hög betydelse, ett för medel och ett för låg betydelse, samti
som de motiverade sina bedömningar av faktorerna. Detta var ett sätt att, som Kvale
formulerar det, att förbättra dynamiken i samtalet, alltså det mellanmänskliga samspelat 
(Kvale 1997, s.121f.). Genom rekvisitan fick informanterna göra något aktivt och släppte 
förhoppningsvis tankarna på intervjusituationen, som kan upplevas som spänd.  
 
Som jag berörde i inledningen av metodavsnittet följer mitt upplägg inte slaviskt någon 
metod. Det första steget speglar däremot en fenomenografisk ansats väl, där jag fick ett 
tfallsrum med uppfattningar. Men jag ville också gå vidareu

Uljens 1989) beskriver uppfattningar kan de vara ganska oreflekterade hos informantern
Det är intressant att få syn på dem i sig, men jag ville också se hur de bedömde de fem 
faktorerna i steg två, och därmed gavs de möjlighet att fördjupa sina uppfattningar om kreativ 
utveckling, med sådant som kanske just var för oreflekterat för att komma till ytan på en 
öppen fråga. Man kan alltså säga att jag tittar på uppfattningarna om fenomenet i två olika 
situationer, fast det inte är någon lång tid emellan. Det här förfarandet liknar fenomenografi
skillnad mellan undersökningar av primära och sekund

ns steg ett motsvaras av sekundära fenomen, och steg två av de primära. Där 
anterna fick relatera till samma beskrivning, och därmed relatera

o
mot fenomenografin som går ut på att ”… tolkningarna och beskrivningarna av datamateriale
inte är djuplodande nog.” (Uljens 1989, s.59). 
 
I steg två finns också kvantitativa inslag i undersökningen, där rangordningen av de fem 
faktorerna jämförs statistiskt. I steg tre fick jag sen möjlighet att jämföra om uppfattnin
förändras mellan steg ett och två. Att titta på individernas uppfattningar i olika situation är ett
avsteg från fenomenografin. Precis som an
k
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tolkningen djupare av materialet, och att enklare få syn på de eventuella romantiska utsag
som jag letade efter via min hypotes.  
 

Studiens genomförande 

Urvalsförfarande 

Jag valde ut tre lärare i kursen rörlig bild på tre olika mediegymnasieskolor och två elever på 
arje skola. När det gäller lärare fanns det ofta inga att välja på, utan det finns en lärare i 

orna 

an i de här fallen. Skolorna skulle ligga på rimligt avstånd också. 

r 

gt 

lev ett ganska enhetligt urval med ungefär samma 

v
rörlig bild, en m
 
När det gäller valet av elever gjorde jag ett stratifierat slumpmässigt urval (Bryman 2002, 
s.106) av de som läser rörlig bild.  Jag ville titta på elever som precis börjat läsa rörlig bild, 
eftersom jag i min hypotes undrar om de är bärare av grundskolans dominerande ”fri 
skapande”-pedagogik. Och möjligen skulle skillnaden mellan vad elever och lärare uppfatta
vara tydligare. Eleverna lottades utifrån kurslistor, men stratifierat på så sätt att 
könsfördelningen blev jämn. Eftersom målet är att hitta en variation av uppfattningar är det 
bättre att sprida frågorna till flera grupper (Larsson 1986, s.29). Att göra urvalet slumpmässi
var också ett sätt för mig, att undvika påverkan utifrån av urvalet och därmed resultatet.  
 

Presentation av intervjupersonerna  

Eftersom eleverna läser olika program och kurserna kommer lite i olika ordning, så tycker jag 
ndå att det under omständigheterna bä

skolerfarenhet av rörlig bild. Jag frågade även om eleverna pysslat med film på fritiden. 
 
Elev1:  
Kille som läser årskurs två på ett medieprogram. 
Har precis börjat med kursen Rörlig bild A. Har haft kursen Medieproduktion där man jobbat 
en del med rörlig bild. Har gjort en hel del egna filmer på fritiden. 
Elev2: 
Tjej som läser årskurs två på ett medieprogram.  
Har precis börjat med kursen Rörlig bild A. Har haft kursen Medieproduktion där man jobbat 
en del med rörlig bild. Har gjort en reklamfilm i något mediepedagogiskt projekt i åk 7 i 
grundskolan, inget på fritiden. 
Elev 3: 

. 
r man 

Kille som läser årskurs tre på ett medieprogram
Har precis börjat med kursen Rörlig bild A och har haft kursen Medieproduktion dä
jobbat en del med rörlig bild. Har redigerat en del film hemma på fritiden. 
Elev 4: 
Tjej som läser årskurs tre på ett medieprogram.  
Har precis börjat med kursen Rörlig bild A och har haft kursen Medieproduktion där man 
jobbat en del med rörlig bild. Har pysslat med rörlig bild tidigare i vissa skolprojekt och har 
även jobbat hemma med kompisar. 
Elev5: 
Kille som läser årskurs två på ett medieprogram.  
Har precis börjat med kursen Rörlig bild A, men har jobbat med rörlig bild integrerat i 
undervisningen i årskurs ett. Har ett starkt filmintresse och har gjort egna kortfilmer på 

itiden. fr
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Elev 6: 
Tjej som läser årskurs två på ett medieprogram.  
Har precis börjat med kursen Rörlig bild A, och har jobbat med rörlig bild integrerat i 
undervisningen i årskurs ett. Har ägnat sig mycket åt stillbildsfoto på fritiden. 
 
Lärare 1: 
Man som jobbat 17 år som medielärare.  
Har kursen rörlig bild plus fler kurser. 
Lärare 2: 
Man som jobbat mer än 20 år som medielärare. 
Har kursen rörlig bild plus fler kurser. 
Lärare 3: 
Man som jobbat sex år som medielärare på gymnasiet.  
Har kursen rörlig bild plus en kurs till. 

Datainsamling 

Utifrån mina ursprungsfrågor satte jag ihop en intervjuguide. Jag avakademiserade språket lite 
för att få frågorna mer lättbegripliga, enligt Kvales rekommendationer (Kvale 1997, s.123.
Frågor bedömdes tematiskt (relevans mot syftet) och dynamiskt (hur de funkar för att gynna 
den mellanmänskliga relationen i intervjun) (Kvale 1997, s.121f.). Formuleringarna blev då 
lite annorlunda för att vara tydligare och anpassande efter eleverna respektive lärarna: 
 

• Om man som elev ska utveckla sin krea

). 

tivitet i rörlig bild, alltså när man jobbar med 

r vi precis pratat om)? Tycker du att det är bekant på 

• Till lärarna: På vilket sätt undervisas det i kreativ utveckling ditt ämne rörlig bild 

 eleverna har jag inte berört tidigare. Den var ett försök att 
se skillnaden mellan lärare och elevers uppfattningar kring kreativ 

tervjuerna tecknades ner utefter de två första stegen och analysen har gjorts Ad-hoc med en 
de 

 

nformanternas 

att göra filmer och reportage, hur gör man då/vad behövs då?  
• Om man är kreativ hur är man då? 
• Hur värderar du dessa fem faktorer om du ska utveckla din kreativitet i rörlig bild? 

(Här gick jag igenom varje faktor med beskrivning med eleverna, innan de började 
svara.) Rangordna faktorerna hur du vill och motivera placeringen? 

• Till lärarna: Hur tror du att eleverna skulle rangordna de här fem faktorerna? 
• Till eleverna: Om du tänker tillbaka på din skolgång på vilket sätt har det undervisats i 

kreativ utveckling (kring det hä
något sätt?  

tycker du? 

Frågan om vad lärarna tror om
ytterligare försöka 
utveckling, och att få en bredare bild av elevernas uppfattning genom lärarna. 

Analys av data 

In
blandning av de analysmetoder Kvale (1997) tar upp. Meningskoncentrering: Jag reducera
ner materialet till mer koncisa uttalanden. Meningskategorisering: Jag tittade på likheter och
skillnader och kunde sammanföra vissa uttalanden till ett förre antal kategorier. I steg två så 
kvantifierades rangordningen av faktorer och jämfördes rent statistisk, populäraste faktorerna 
och skillnader mellan lärare och elever. Meningstolkning: I steg tre så tolkades i
svar utifrån analysmodellen, vars konstruktion jag beskrev tidigare. Jag letade i svaren efter 
det som passar in, eller inte passar in, med de olika orden som kännetecknar respektive syn på 
kreativ utveckling: romantisk syn, mästarlära och kunskap i handling. Sen jämförde jag 
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informanternas steg ett med steg två, vilken syn dominerade i de två olika stegen. Kunde man 

n 

t informerade samtycket 
om att informanterna har rätt till viss information om undersökningen och att de 

 Problemen i mitt fall var att jag måste 

t 
ale har också upp konsekvenserna av att medverka. Kan 

a skada? I uppsatsen sker en tolkning av informanternas uppfattning kring 
rsonlig att informanterna skulle få sina 

le 
en är inget jag låtit 

terna ta ställning till. Konfidentialiteten är ett annat etiskt övervägande (Kvale 1997, 
jumaterialet hanteras av mig enbart och att 

og 

asskamrater.  

en är god. Ämnet kreativitet är skolrelaterat 
t 
 med 

 är att den ska ha någon nytta och kunna användas för att förbättra undervisningen, 
tt bland annat försöka hitta en del kanske oreflekterade uppfattningar. Det gör också 

r hur elever tänker kring kreativ utveckling. 

gheterna med kvalitativ forskning, skriver Bryman, är huruvida resultatet är 
.v.s. går det att överföra till andra kontexter. I mitt 

aget innehåller för få fall för att kunna vara 
vt för populationen lärare och elever. Kvale menar dock att forskaren inte behöver 

 forskaren 
 argumentation med fylliga beskrivningar av fallen, 

det kan sen läsaren avgöra om de här fallstudierna går att generalisera på läsarens 
a undersökningen, menar Bryman, 

ydliga i sin kontext, kan de utgöra starka teorier kring 

are en 

se någon förändring? Sedan gjordes en sammanvägning, vad fanns det för olika syner på 
kreativ utveckling i materialet? Vad dominerade? Och så testades detta mot min hypotes. 
Tolkningsarbetet ledde till en expansion av texten kontra den ovanstående koncentreringe
a.a., s-174f.). (

 

Etiska överväganden 
Kvale tar upp några saker som följt mig genom arbetsprocessen. De
handlar 
samtycker till att vara med (Kvale 1997, s.107f.).
begränsa informationen om undersökningen till informanterna, eftersom jag inte ville avslöja 
de faktorer som skulle tas upp. Jag var också i några fall tvungen att få rektors tillstånd at
intervjua elever under 18 år. Kv
någon lid
kreativitet.  Men jag bedömer inte att den är så pe
grundläggande uppfattningar om sig själv omvärderade, liknande ett terapisamtal, som Kva
varnar för (Kvale 1997, s.110 & 144). Att medverka i den tolkningsprocess
informan
s.109f.). Informanterna är medvetna om att interv
de blir avidentifierande i texten. Eleverna är sex till antal och från tre olika skolor. Det är n
möjligt för informanterna att hitta sina egna svar (och möjligen den kurskamrat som blev 
intervjuad), men omöjligt för t.ex. kl
 
Min bedömning, trots vissa frågetecken, är att etik
och inte privat, och inte heller kontroversiellt och informanterna är avidentifierande. At
informanterna inte fått ta del av uppsatsens hela upplägg har också sina fördelar. Tanken
uppsatsen
genom a
att jag som ny lärare kan få en bättre förståelse fö
 

ndersökningens tillförlitlighet  U
En av svåri
generaliserbar (den externa validiteten), d
fall är det naturligtvis tveksamt. Underl
representati
bekymra sig över generaliserbarheten, utan den kan uppstå hos läsaren. Det jag som
behöver göra är att bygga upp en logisk
och utifrån 
verklighet (Kvale 1997, s.211f.). Styrkan i den kvalitativ
ligger i att om mönstren i materialet är t
ämnet (Bryman 2002, s. 258, 265f. & 270f.).    
 
En annan del av validitet är huruvida forskaren mäter det denne påstår sig mäta. Kvale menar 
att validera sitt resultat handlar om att kontrollera, att vara djävulens advokat. Motverka 
selektiv perception och snedvriden tolkning, ifrågasätta representativiteten och 
forskareffekten, försöka återskapa resultat m.m., vilket jag gjort under processen. Ju mer 
falsifieringar en tolkning överlevt desto starkare är den (Kvale, 1997, s. 219f.). Ytterlig
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svårighet med min undersökning är att den är svår att replikera, som just beror på dess 

av de olika faserna i 
& 270f.).  

 

dersökningens steg två. Svaren från dessa första två steg lades sen ihop 
an 

steg ett och två, så finns dess svar i en 

 

r utifrån öppen fråga 

 som sorterats in i kategorin individ - kunskap i handling 
ästarlära i analysmodellen. Jag är medveten om det, men 

on poäng med en ytterligare kategori, individ – mästarlära. 

 
t är 
ra av 

kontextuella bundenhet och det sociala samspelet mellan forskaren och det den undersöker. 
För att kompensera det är det viktigt att man gör en fyllig redovisning 
forskningsprocessen (Bryman 2002 s. 260 

RESULTAT 
Först några ord om vad som finns under rubriken resultat och hur det är upplagt. Först
behandlas undersökningens steg ett, alltså svaren på de första öppna frågorna. Sen en översikt 
som främst handlar om skillnaderna i hur elever och lärare rangordnade de fem utvalda 
faktorerna, alltså un
och tolkades genom analysmodellen under rubriken resultat utifrån analysmodellen. Vill m
titta direkt på hur informanterna svarade på 
koncentrerad form i Bilaga 1. Under rubriken kreativ undervisning kommer så resultaten av 
frågan om hur informanterna uppfattar att det undervisas i skolan om kreativ utveckling (i
lärarnas fall i ämnet rörlig bild).  
 

Uppfattninga
Här redovisas resultatet från frågan hur informanterna uppfattar att man utvecklar sin 
kreativitet i rörlig bild. Frågan om hur man är när man är kreativ finns också inbakad här, för 
ofta blev det samma svar på frågorna från informanterna. Man måste t.ex. utveckla 
spontanitet och egna idéer för att utvecklas kreativt, och man är spontan och har egna idéer 
om man är en kreativ person. Jag har gjort en uppställning där jag sorterat in utsagorna i ett 
utfallsrum med olika kategorier. Utfallsrummet är uppdelat mellan elever och lärare, som i sin 
tur är sorterade utefter fyra likadana kategorier: individen – allmänt, individen – romantisk, 
individen – kunskap i handling och det sociala sammanhanget.   
 
Kategorierna bygger på några av de kännetecknande orden från min analysmodell, men alltså 
inte på modellen i sen helhet, eftersom den med hänsyn till svaren blir ett allt för trubbigt 
instrument. Eftersom de flesta utsagorna kretsar runt individen så var jag tvungen att göra 
flera kategorier som rör individen, vilket förhoppnings gör att nyanserna mellan utsagorna blir 

dligare. Några få av utsagornaty
skulle också passa in på synsättet m
tycker inte att det fanns någ
 
Utsagorna är sedan sorterade så att de vanligaste hamnar överst. Siffrorna efter utsagan anger
hur många informanter som hade just den här uppfattningen. Symbolen * markerar att de
en problematisk utsaga som förklaras mer i kommentaren nedan. Jag återkommer till någ
de här utsagorna mer utförligt längre fram i uppsatsens resultatredovisning, när jag redovisar 
resultatet utifrån analysmodellen. 
 
Elever: 
 
Individen - allmänt 
• Ha egna idéer (4 av 6 elever) 
• Självständig – att kunna tänka själv och inte bry sig om andra. (4/6) 
• Ha mycket fantasi (2/6) 
• Egen personliga stil – att härma är inte kreativt. (1/6) 
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• Stark vilja (1/6) 
• Våga – att kunna uttrycka sina idéer inför andra. (1/6) 
 Planera – att göra det ordentligt och gärna med bildmanus är viktigt. (1/6) 

 

, reklamfilm, TV, film och folk på stan. (4/ 6) 
lir 

en å 
vara 

 

mer ifrån. 
 

g – det är svårt på beställning på en lektion vid ett visst 
klockslag. (1/3) 

/3) 

•
• Göra mindmap – den hjälper till att hitta nya idéer kring en grundidé. (1/6) 
 
Individen - romantisk 
• Talang – vissa är mer kreativa andra, eller kan vara det på olika sätt. (3/6) 
• Spontan – är den som är kreativ. (2/6) * 
• Hitta det inre barnet – ett sätt att få mer fantasi. (1/6) 

Individen – kunskap i handling 
• Inspiration (förebilder) – olika genrer
• Mångsysslare – att jobba med många olika uttryck (utanför rörlig bild) gör att man b

kreativ. (2/6). * 
• Begränsningar – att kunna ta hänsyn till dem i sitt skapande. (2/6) 
• Erfarenhet – man reflekterar kritiskt över sina egna tidigare verk. (1/6) 
 
Det sociala sammanhanget (gruppen och läraren) 
• Bolla med andra – diskutera bildmanus med kompisar och bolla idéer med andra. (2/6) 
• Kritik – man utvecklas av kritik från elever och lärare. (1/6) 
• Läraren – att kunna lyssna på läraren. (1/6) 
 
Kommentar: 
Spontan ser jag som ett svårt ord att placera. Det skulle kunna tolkas som en människa som 
går och ploppar ur sig kreativa idéer lite ur tomma intet, såsom i den romantiska synen, m
andra sidan kan det bara röra sig en bra personlig egenskap att ha i grunden för att kunna 
kreativ, att man inte är fyrkantig och låst i sitt tänkande. Jag är lite kluven till det ordet, men 
sätter det under romantik med vissa reservationer. Mångsysslare ser jag som att det hänger tätt
ihop med inspirationen, men att det är i en vidare mening. En av eleverna säger sig vara 
osäker på vad kreativitet egentligen byter en bit in i intervjun.  Men har gett följande svar 
innan: Man jobbar mycket med att göra film och man är bra på det man gör. En annan elev 
tycker det är svårt att svara på var de egna idéerna kom

Lärare: 
 
Individen – allmänt 
• Tiden – eleverna utvecklas successivt under kurserna. (3 av 3 lärare) * 
• Ha egna idéer (1/3) 
• Egen personlig stil (1/3) 
• Konsekvens i uttrycket – delarna i produktionen ska passa helheten. (1/3) * 
 
Individen - romantisk 
• Inte ha begränsningar – konstfilmen är friast och då blir skapandet mer kreativt. (1/3) 
 Inte vara kreativ på beställnin•

 
Individen – kunskap i handling 
• Grundläggande hantverk fört – sen kunna kombinera och skapa nytt utifrån det. (2
• Inspiration (förebilder) – (2/3) 
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• Experimentera – testa sig fram i olika genrer och uttryck, och inte nöja sig med f
bästa, och därmed även kunna kritiskt reflektera över arbetet. (2/3) 

• Lösa problem – att kunna se problem och hitta lösningar i arbetet. (2/3) 
• Erfarenhet – med åren finns det mer att ösa ur. (1/3) 
• Imitera – att kunna härma andra filmer är en bra början. (1/3) 
• Reflektera mycket (1/3) 

örsta 

ringen av de fem faktorerna 
r då informanterna är viktigt för att utvecklas kreativt, när de är begränsande av de 

 två behandlas mest skillnaderna i svaren. 
 mellan elever, och mellan elever och lärare, och mellan lärarna. Jag 

 trodde att eleverna skulle rangordna de fem faktorerna. 
vårt att generalisera. 
berör den på några 

ktive informants svar får man gå till 
ering till rankingen. 

ste undantaget 
l. Det är två 

ejer som värderar sig själva lite lägre (Elev 4 & 6). Lärarna värderar den här faktorn lite 
atte den på hög, men skillnaden mellan elever och lärare är minimal.  

 skulle värdera sig själva lägre. Två satte medel, 
te tror att de kan. Lärare 2 säger att 

må  bäst om han kommer på vad de ska göra. Det 
allt för obegränsade. Lärare 3 satte hög, och menar att 

 

 att den bedömdes 
 säger t.ex. att 

er att det är viktigast vad man själv tycker 

 
Det sociala sammanhanget (gruppen och läraren) 
• Läraren ger kreativa förutsättningar i skolan – lyssnar på eleverna, visar teknik, ger 

varierade övningar, ger inspiration från andra uttrycksformer. (1/3) 
 
Kommentar: 
Utsagan tiden känns kanske inte så individuell, utan är något mer universellt som gäller alla 
elever, att de utvecklas med tiden. Konsekvens i uttrycket tolkar jag som en kvalité som varje 
individ bör utveckla, men den skulle också kunna placeras under individ - kunskap i handling, 
eftersom Molander (1996) påvisar att en viktig del i yrkeskunskapen är att kunna röra sig 
mellan del och helhet i arbetet. 
 

Uppfattningar utifrån värde
Vad tycke

m beskrivna faktorerna. I undersökningens stegfe
Skillnader i rankingen

dba  även läraren att bedöma hur de
Alla tre tyckte detta var svårt, eftersom eleverna är så olika, att det blev s

isa resultatet av den frågan fullständigt, men Därför tänker jag inte redov
ställen där det ändå blev intressant. Vill man titta på respe
Bilaga 1, där man också får informanternas fylligare motiv
 
Elevfaktorn: 
Elevfaktorn hamnade genomgående högt hos eleverna. Med Elev 4 som tydliga
som sätter gruppen före sig själv, som menar att det blir bättre när fler hjälper til
tj
högre än eleverna, alla s
 
Däremot så trodde lärarna själva att eleverna
och menar att eleverna kan ha dåligt självförtroende och in

nga inte har egna idéer och tycker det blir
blir då svårt med övningar som är 
många elever är självkritiska till sina insatser i utvärderingar och att det tyder på att man
skattar den egna betydelsen högt. 
 
Gruppfaktorn: 
Elevernas bedömning av gruppfaktor visar på en relativt stor spridning, och
a något lägre betydelse. Två sätter den på medel och en nästan på låg. Elev 1h

man får mer fantasi tillsammans, medan Elev 6 tyck
och känner, men andra kan hjälpa till. Lärarna sätter den lite högre i sin ranking även om 
skillnaden inte är så stor när det gäller den här faktorn heller. 
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Här kan det vara värt att lite mer ingående redovisa vad lärarna trodde om eleverna. För alla 
et här som en problematisk faktor. Lärare 1 tror att det är viktigt för eleverna 

 2 

 de 
a 

rn: 
ppenbarligen tycker eleverna att läraren är viktig för den kreativa utvecklingen, fyra av sex 

Två placerar läraren på medel betydelse. Elev 2 & 6 menar att det är 
 kan vara ett stöd 

slag. Lärarna rankar sig själva högt och med samma tyngd som 
llnad där heller. Lärare 2 sätter medel och poängterar att 

ch 
a till sig mer eller mindre, säger Lärare 1, som satte medel. Medan 

 finns i en uppsjö och att många använder dem stilsäkert. 

 
tiva heller, två sätter 

är lite viktigare 

rarna ska förutspå hur eleverna uppfattar tekniken. Lärare 1 & 2 
or att eleverna vill ha bra grejer för att annars går det inte heller att göra något bra. Lärare 1 

 finns i skolan, och därför tycker de att 
ktig, 

erna värderar alltså 
te tekniken så högt, i alla fall inte när det handlar om kreativitet.  

 

tre beskriver d
att jobba med ”rätt” personer. Sådana de jobbat bra med tidigare och kan ta kritik av. Lärare
tror att eleverna lockas mest av lokalerna och tekniken, och att kunskap generellt tros komma 
från läraren och böcker, inte från varandra. Lärare 3 berättar att några elever slutat för att de 
inte klarar av alla grupparbeten i rörlig bild. Vissa problem med elever som helst vill jobba 
själva förekommer.  
Intervjuaren: Hur går det då med deras kreativitet (de som helst vill jobb själv)? 
De använder inspiration, från film och läser artiklar, och tänker mycket själva, så visst kan
vara kreativa, men det kanske fattas den där biten med interaktionen med andra. De vill gärn
ta besluten själva, säger Lärare 3.  
 
Lärarfakto
U
sätter läraren på högt. 
läraren som kan allt om rörlig bild, medan t.ex. Elev 4 & 5 tycker att läraren
vid sidan av, som ger för
eleverna gör, ingen större ski
eleverna måste ha egen drivkraft. 
 
Förebilder: 

evEl erna värderar förebilder högt utom Elev 1 & 4, som säger medel, och resonerar att man 
 måste ändra lite på förebilderna och inte kopiera dem för att det ska bli kreativt. Två lärare

sätter högt och en medel, så sammantaget bedömdes faktorn förebilder lika mellan elever o
rare. Vissa verkar tlä

Lärare 2 menar att förebilder idag
 
Teknik: 
Eleverna säger samstämmigt att teknikfaktorn inte har så stor betydelse, det går att vara 
kreativ med sämre grejer. Flera skiljer på att eftersträva kvalité och kreativitet. Tre stycken
värderade den som låg. Bara en av sex satte högt. Lärarna är inte så posi
medel och en låg, relativt lika svar alltså. Två lärare hävdar att redigeringen 
med alla sina möjligheter. 
  
Större skillnad blir det när lä
tr
tror att eleverna har bättre grejer hemma än vad som
teknik är viktigt. Lärare 3 är tudelad och säger att för många elever är tekniken väldigt vi
men för några inte, och att det är svårt att säga något generellt. Men elev
in
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Sammanfattning  

Så här ser topplistorna ut för vilka faktorer som är viktigast för kreativ utveckling: 
 
Eleverna: Lärarna: 

 
1. Eleven (4 hög, 1 hög/medel, 1 medel)  
2. Förebilder (4 hög, 1 hög/medel, 1 medel) 
3. Läraren (4 hög, 2 medel) 
4. Gruppen (2 hög, 1 hög/medel, 2 medel,  

1 medel/låg) 

 
1. Eleven (3 hög),  
2. Förebilder (2 hög, 1 medel)  
3. Läraren (2 hög, 1 medel)  
4. Gruppen (1 hög, 1 hög/medel, 1 medel). 
5. Teknik (2 medel, 1 låg) 

5. Teknik (1 hög, 2 medel, 3 låg) 

 
sam 

edel: läraren och gruppen. Lärare 3 har allt på högt, utom 
kniken på medel. Lärare 1 är ensam om att ha förebilder på medel, de andra har den på hög. 

 att det i utsagorna finns flera informanter som uttalar problem runt gruppen. 

 från steg ett och två med hjälp 
v analysmodellen och med dess beskrivningsorden. Passar informanternas svar mer eller 

 
Det är ganska jämt mellan de fyra första faktorerna, möjligen att gruppen tappar lite mark, 
men tydligt är att teknik hamnar rejält på efterkälken. Som synes så rangordnar lärare och 
elever faktorerna ganska lika. Lärarna är lite mer positiva till elevfaktorn och teknikfaktorn. 

leverna är alltså lite mer negativa till gruppen. Men skillnaderna är marginella och ska inte E
förstoras. Eleverna har större spridning mellan sig. Gruppfaktorn har störst spridning i 
bedömningen, men även tekniken. Lärarna påpekade just det att eleverna var så olika, och att 
det därför var svårt att bedöma hur eleverna skulle svara som grupp. Så i den förutsägelsen är 
lärarna rätt ute i alla fall relativt sätt. För variationen inom läraregruppen är inte så stor. Det
handlar oftast om att något ligger på hög eller medel eller däremellan. Lärare 2 är dock en
om att ha alla sociala faktorer på m
te
Det är intressant
Men det finns också exempel på motsatsen.  
 

Resultat utifrån analysmodellen 
Nu är vi fram vid steg tre i undersökningen. Här tolkas svaren
a
mindre med en romantisk, mästarlära, eller kunskap i handling-syn på kreativ utveckling? Så 
här såg modellen ut som jag satte upp som analysverktyg.  
 
Synsätt på kreativ 
utveckling:  

Romantisk  Mästarlära Kunskap i handling 

Personlighet: Konstnär/geni Hantverkare Reflekterande praktiker 
Kunskapssyn: Estetisk-praktisk Praktisk Teori och praktik 
Utvecklande aktör: Individen/eleven Läraren/mästaren Det sociala sammanhanget 
Grund för utveckling: Talang Övning Övning 
Utvecklande metod: Fritt skapande Imitation och observation Tvång/frihet 
Stöd för utveckling: Inspiration (ur inget) Förebilder Förebilder 
Lärarrollen: Passiv Auktoritär Dialogisk växling mellan 

uppmärksamhet/reflektion 
Figur 1: analysmodellen 

. 

 
Eleverna 
 
Elev 1 har ett tydligt individfokus  på de första öppna frågorna i undersökningens steg ett
Kreativ utveckling och kreativitet handlar om att ha egna idéer.  
 

31 
 



Man måste kunna tänka självständigt, och inte gör exakt det som läraren säger åt en. […] Då följer 
 sin egna kreativitet, utan bara olika riktlinjer så att säga.  

 

er man är, desto större fantasi har man tillsammans.  Så då har man större chans att lyckas med 

 

anfattningsvis så glider han över från romantisk syn till 

la faktorerna är mycket 
iktiga. Läraren hamnar på hög och gruppen på hög/medel. Även om utsagan om gruppen är 
anska praktisk, d.v.s. behövs för att det ska vara någon bakom och framför kameran, och 
ärmed inte har så mycket med kreativitet att göra. Förebilder anses också viktiga 
ög/medel), för det är lättare att se hur något är gjort än när någon bara berättar om det.  

nästa tolkning finns också flera romantiska inslag i början av resonemanget. Det är Elev 3 
om framhåller individen, tänka självständigt och nämner även talang (även om informanten 

nns också resonemang kring begränsningar (tvång/frihet) 
mner informanten även förebilder. Det för svaren lite bort från det 

ch 
örebilder. 

 det tydligt här att det sociala (gruppen) inte generellt upplevs som så viktigt 
ntanfrågan eller i rankingen, där den  låg/medel. Det måste vara någon 

t på området, för att 
 en duktig 
n eleven 

dela andling men 
t är dock att informanten upplever gruppen som en 

 
tt 

man inte
 
Man bör utveckla en egen stil och inte härma andra. Han säger att han vet inte var de egna 
idéerna kommer ifrån. Så förebilderna är alltså inte med i det första resonemanget. Men sen, 
när de fem givna faktorerna ska rangordnas så, visar det sig att han tycker att de sociala 
faktorerna är väldigt viktiga tillsammans med förebilderna. Både gruppen och läraren landar
å hög betydelse.  p

 
Ju fl
att göra något bra. […] Det är mycket lättare när man jobba med några, då kan man bolla idéer 
mellan varandra och ha lite brainstorms och sånt där. 
 

Förebilderna hamnar på medel, för man måste omvandla dem annars blir det en kopia. Han är
den ende som pratar om att läraren sjunker i betydelse med tiden och alltså har störst 

tydelse när man är nybörjare. Sammbe
kunskap i handling när man lägger ihop svaren på de två frågedelarna. Att han inte ser var 
idéerna kommer ifrån tyder på att kreativitetsbegreppet är lite diffust. 
 
Tolkningen av Elev 2:s svar får bli ganska försiktig eftersom informanten är osäker på vad 
begreppet kreativitet är. Men det är kanske det som är det intressanta, att hon just tycker att 
det är ett diffust begrepp. Även här finns en rörelse från det mer romantiska, individen som 

nker självständigt och har talang för att vara påhittig, till att de sociatä
v
g
d
(h
 
I 
s
inte drar det till sin spets). Men här fi
och så småningom nä
romantiska och mot kunskap i handling. Kreativitet handlar inte om fritt skapande o
nspiration ur intet, när man måste ta hänsyn till begränsningar och använda sig av fi

Däremot är
varken i spo  hamnar på
annan elev som är bättre, någon som Elev 3 upplever som en auktorite
kreativiteten ska påverkas i rätt riktning. Lärare

 som ett inslag a
n bedöms högt eftersom den är som

torelev. Detta skulle kunna tolkas v mästarlära i resonemanget. Fak
bedöms högt och där ger informanten uttryck 
kun tera och vara självkritisk. Sa

för den reflekterande praktikern, nämligen att 
got splittrad na experimen mmanfattningsvis blir det en nå

r sen upp sig i mästarlära, kunskap i htolkning, det börjar romantiskt men 
omantiken finns också kvar. Tydligr

problematisk faktor, eftersom många andra elever inte anses brinna för ämnet. Han ser dock
detta som ett skolproblem, för när man sen jobbar professionellt med rörlig bild säger han a
gruppen är viktig. 
 
I Elev 4:s svar dyker flera av de fem faktorerna upp redan under de första spontana frågorna, 
individen, det sociala (dock inte läraren) och förebilder. Elev 4 och Elev 3 har två 
gemensamma uppfattningar, nämligen att en kreativ person är en mångsysslare och att man 
måste ta hänsyn till begränsningar för att vara kreativ.  
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Först tänkte jag att jag själv var på väldigt hög nivå, men sen nej det skulle ju inte bli nåt om man 
inte hjälptes åt med någon annan. 
 

Elev 4 är den som tydligast väger gruppen tyngst - t.o.m. högre än sig själv och de andra 
faktorerna, vilket gör henne unik i undersökningen. Läraren (medel) ses som ett möjligt stöd 

ch får en ganska passiv roll, som liknar lite den romo
li

antiska synen i det avseendet. Annars 
gger resonemanget närmast kunskap i handling. Har samma syn på förebilder (medel) som 

s blir det bara kopior. Värt att notera är att Elev 4 
h tyckte att den var svår att besvara. 

 
) och förebilder. Informanten är 

en ende som pratar om att han utvecklas från sina egen tidigare filmerfarenheter, och att man 
a sin  andra. M ankekartan)  

 att öka sin kreativitet. Medvetenhet finns alltså om många olika faktorerna som 
ativiteten, nde och s  informanten i rankingen ändå in sig 

er som r än g en.  

som varet. Han n k ren. 
ge r i  sk utan du 

. 

tsamt uttryck för föreställningarna om  
gbaserat. Detta gör att han i lite större utsträckning har en mer romantisk 

ativitet, men såklart inte en utpräglad. Det finns också mycket i svaren som passar 
ap i handling och den reflekterande praktiker.   

 
 i resonemanget.  

ärke till nu när jag börjat inom 

 är viktigt för att kunna genomföra det man tänkt. Läraren hamnar också på 
hög, m  
tydlig ra 
in ele raren och teknik och att eleven hamnar lite 
lägre an ses som lite mästarlära. Tydligt är dock att gruppen inte framhålls som så viktig. 

ig 

Elev 1, att man måste bearbeta dem annar
gjorde en lång paus inför första frågan oc
 
De mest mångfacetterade svaren i undersökningen står Elev 5 för. Tydligt är att individen 
(egna idéer) är det första informanten tänker på. Men här kommer sen en rikedom av svar som
innefattar gruppen, läraren (kritik och bolla idéer med andra
d
måste våga uttryck
han hittat för

a idéer inför indmapen (t är också en metod som

påverkar kre men till syve ist så väger
själv och förebild

 
 tyngre faktore ruppen och lärar

En lärare kan lik  inte säga hela s
nom den själv. J

kan liksom ge idéer och ha
nte att läraren ska säga: ’du

an ge oss dör
a göra så här, Men vi måste gå i ag tycke

kan göra så här’
 

Informanten ger också lite skäm
tt kreativitet är talan

 det kreativa barnet och
a
syn på kre

ed kunskm
 
Spontant så tar också Elev 6 upp individen först med sin fantasi och vilja, men sen kommer

ckså läraren, som man måste kunna lyssna på, och förebilder ino
 
Ifall man är ute och går så kan man kolla på saker, uppmärksamma hur folk rör sig, vad dom gör, 
hur dom pratar, eller man kollar på TV. Det har jag verkligen lagt m
film. Då tänker man mer på hur reklamer är gjorda, vissa tabbar man kan se, och även i filmer. 
 

Gruppen saknas dock, och upplevs inte heller vara det viktigaste i rankingen 
(medelbetydelse). Värt att notera att hon är den enda informanten i undersökningen som 
nämner att det är viktigt att ha en stark vilja i steg ett. Hon är också den ende som rankar 
teknik högt, för det

edan eleven själv hamnar på hög/medel. Förebilder ligger högt, och hon poängterar
t att det är här idéerna kommer ifrån. Idéer kommer alltså inte ur intet. Svårt att place
ven tydligt i analysmodellen, men fokus på lä
k

 
Lärare 
 
I undersökningens steg ett ligger Lärare 1:s fokus på individen och förebilder, och att lära s
det grundläggande hantverket. 
 

För mig är det först att lära sig grunderna: hur bilder ser ut, bildstorlekar, att lära sig klippa ihop 
detta, att lära sig begreppen… […] …alla dom här basicgrejerna, för att sedan komma över i att 
veta att jag kanske bryter mot vissa av dom medvetet, då kan det bli kreativt. 
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Men för att eleverna ska nå dit krävs det oftast en hel A-kurs, menar han. Detta resonemang 
tolkar jag att det stämmer väl in på begreppen tvång/frihet och synsättet kunskap i handling
analysmodell. Vidare beskriver Lärare 1 även den reflekterande praktikern, som 
experimentera och är självkritisk.  Här hänger de två olika frågeavdelningarna ganska väl 

 i 

op. Eleven och läraren rankas högst. Gruppen rankas ändå högt (hög/medel), trots att den 

re för 

en 
å 

. Det 
 

Lärare 2 beskriver vikten av att lära sig grunder (hantverk och teknik) först 
ch sen kunna vara kreativ utifrån det, vilket jag kopplar till begreppen tvång/frihet och 

ngsbart, 

å citat för att illustrera det. Det första 
handlar om
 

vi inte trassla in oss i allt för mycket, i det där (skratt), för att det 

t kan vara 
problemlösning. 

 

g av gruppfaktorn.  
 
På de ch 
reflek ar 
alla de kreativa förutsättningarna i skolmiljön med tekniken, inspiration från olika genrer, att 

ih
inte fanns med på de öppna frågorna.  

 
Har man väldigt kreativa elever, och som tar ansvar för det, och kan jobb i grupp, alltså samarbeta, 
då blir det en bra kurs. Kan dom inte det och man hela tiden ska hålla på och bolla om grupper och 
så där: ’jag kan inte jobba med den och den’. Då går halva tiden åt att hålla på med sånt. 
 

Guppen kan alltså både hjälpa och stjälpa kreativiteten. Teknikfaktorn hamnar på medel, men 
Lärare 1 är kluven till den. Han vill helst riva isär lappen och lägga redigeringen lite hög
den anser han är viktigare för kreativiteten än kameran. Sammanfattningsvis kan man säga att 
fokuset blir mer socialt orienterat när man lägger ihop svaren fån steg ett och två.  
 
Hos Lärare 2 finns den mest romantiska tolkningen kring kreativ utveckling. ”Riktig” 
kreativitet handlar om fritt skapande, med få begränsningar, sägs det i de spontana frågorna, 
men även i rangordningen av faktorerna hamnar de sociala bollplanken lägre i ranking, på 
medelposition. Gruppen nämns i steg ett men först som ett stort problem, men den kan ocks
vara en tillgång. Det viktigaste i rankingen är individen tillsammans med sina förebilder
är klart att idéer inte kommer ur ingenting. Det behövs förebilder (något eleverna har mycket
av) och även livserfarenhet (det de har mindre av, vilket han säger försvårar kreativiteten i 
skolmiljön). Även 
o
kunskap i handling. Han tar även upp tiden som en faktor, där elevernas kreativitet utvecklas 
med att saker (erfarenhet) läggs till under kurserna. Kreativitet är m.a.o. något övni
vilket är en utsaga som drar sig bort från det romantiska synsättet. Lärare 2 tycker att 
kreativitet är ett problematiskt och tudelat ord. Här är tv

 kreativitet i betygskriterierna: 

nformanten (I): …och det brukar I
blir svårt att svara på det. Vad är kreativitet? Ja, jag känner igen det när jag ser det, brukar jag 
svara, lite kryptiskt. 
Intervjuaren: Men är det ett problematiskt ord i den här miljön? 
I: Ja det kan det vara. 

 
I: Jag har ofta haft lite svårt att ta det ordet i min mun, det här med kreativitet. För jag tycker det 
har alltid varit förbehållet konstnärer och såna. Såna som gör bättre grejer… (skratt). Jag 
personligen kopplar kreativitet lite åt det hållet. Men i början sa jag också att kreativite

 
Han uttrycker en önskan om att det vore roligt att kunna jobba mer obegränsat och fritt med 
konstfilm i undervisningen. I skolan måste eleverna lära sig mer begränsade och mallade 
genrer i rörlig bild, såsom reportage. Men han spär på sin kluvenhet genom att säga att det å 
andra sidan går att vara kreativ i begränsande genrer också. Det är tvära kast mellan kunskap i
handling och romantiken. Min tolkning blir ändå att Lärare 2 tycker att den ”riktigt” kreativa 
individen, alltså konstnären, till stor del finns utanför skolan. Tydligt är avsaknaden av 
mästarlära i resonemanget, och att det finns en problembeskrivnin

 öppna frågorna lägger Lärare 3 fokus på individen (egna idéer, experimentera o
tera) och förebilder. Men också på läraren, som jag tolkar det, som är den som skap
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lyssna in eleverna och variera övningar. Han betonar att det är viktigt att kunna se problem 
och lösningar i arbetet. När han rangordnar faktorerna kommer gruppen in tydligare i bilden 
och hamnar mycket högt i betydelse. Läraren uttrycker till och med att det är i interaktionen 
med andra människor vi lär oss. Här blir det tydligt att fokuset blir mer socialt i steg två.  

ärare 3 säger att man kan lära sig mycket själv genom förebilder, men att det ändå kan vara 

 möjligt. Men 
det 
tt 

l), 
 

fattning och jämförelse 

ilken uppfattning (synsätt) om kreativ utveckling dominerande kan man fråga sig? Om man 

rna. Hos lärarna kan man säga att två lärare tänker kunskap i 
andl at 

faktor En 
lärare

 

och två 
en 

k och kunskap i handling. Lite mästarlära hittar vi hos 
två elever som speciellt framhåller läraren, Elev 3 & 6. Men det är inte mycket som är 
renod ch 
håller ren.  
 

tt eleverna 
tvecklas under kurserna, en nämner att erfarenhet gör att man blir bättre, och man måste lära 

m att 
t 

L
en återvändsgränd om man inte får interaktionen med andra. Han är den informant som 
tydligast pratar om imitationens betydelse.  

 
Alltså när man ska lära sig, så börjar man med att härma. […] Hur har dom gjort det här? Man 
tittar på filmer och lär sig genom det. Även stora regissörer när de ska göra nånting, så tittar dom 
på andra liknande filmer. 
 

De gör till och med övningar som går ut på att kopiera ett original så likt som
det går inte att kopiera hela tiden, utan man ska sen experimentera och utveckla sin stil. I 
resonemanget finns tanken att kreativitet lärs med tvång/frihet tydligt. Det behövs tid för a
eleverna ska bli bättre och i årskurs tre är de mer fullutvecklade, menar han. Jag tolkar det 
som att övning är nödvändigt.  Alla faktorerna hamnar högt i rankingen, utom teknik (mede
och i stort har informanten en kunskap i handling-syn på kreativitet, så när som på att han inte
tydligt plockar fram gruppen i början av sina svar. 
 

Samman

V
lägger ihop de två stegen så blir svaret kunskap i handling. Den finns med i mer eller mindre 
grad hos alla elever och hos lära
h ing från början, även om båda inte tar upp gruppen i steg ett, men när de sen rank

erna tydliggör de gruppens vikt, och då stärks deras kunskap i handling syn mer. 
 har en blandning mellan romantik och kunskap i handling hela vägen. 

 
Eleverna är lite mer svårfångade i analysmodellen. De flesta har mer eller mindre romantiska
inslag i sina utsagor i steg ett, utantaget är möjligen Elev 4. Fyra stycken nämner spontant 
delar från kunskap i handling, såsom förebilder och att jobba med begränsningar, 
elever tar upp gruppen som utvecklande faktor. Två tar upp läraren. Tittar man på alla steg
så dominerar alltså kunskap i handling även hos eleverna. Elev 1 & 2 landar också där trots 
romantisk start. Elev 5 blandar romanti

lat, Elev 3 blandar t.ex. utsagor från alla tre synsätten. Det är Elev 4 som sticker ut o
 en kunskap i handling-syn rakt igenom, möjligen finns ett uns av passiv syn på lära

Det som sticker ut i svaren, när det gäller både elever och lärare, är att så få spontant nämner 
gruppen i steg ett, och att några rankar gruppen lite lägre i steg två och att den beskrivs som 
problematisk av vissa. I steg ett är det inte någon som pratar direkt om övning som ett sätt att 
utveckla sig. Lärarna pratar om det indirekt på olika sätt: alla nämner att tiden gör a
u
sig det grundläggande hantverket först och sen skapa nytt utifrån det. Detta tolkar jag so
de tycker att det krävs tid och därmed övning för att utvecklas kreativt. Eleverna ger som sag
inga uttryck för att övning eller tid behövs för att utvecklas, undantaget en som använder sina 
egna tidigare erfarenheter i sitt skapande. Det visar på något slags progressionstänk. 
 

35 
 



Undervisning i kreativ utveckling  
Den sista frågan i undersökningen handlar om på vilket sätt det undervisas i kreativ 
utveckling i skolan. Eleverna bads att minnas sin skoltid och lärarna fick mer konkret berätta 
om hur de tycker att de undervisar i kreativ utveckling i rörlig bild, men även de kom i
fall in på skolan i ett lite större perspektiv. 
 

lever 

 några 

 
På de  1 & 2. 
Och j
 

lla f iga om att det inte förkommit några lektioner eller 
förelä v 
eleve  min 
kvalif et).  

cker 
 att 

reativiteten växer fram med tiden. Vi får feedback från läraren, när vi varit kreativa och det 
er 

la 

på 

kt om kreativ utveckling i rörlig bild och han tror 
inte att det görs i någon större utsträckning i andra ämnen heller. Kreativitet är svårt, menar 
han. V
kan d erna 
jobbar på bra, alltså gör saker, säger Lärare 1. Men han tycker själv att det måste vara något 

te kreativ och att man försöker hitta lösningar på olika saker. Det man ska lära sig är att 
kunna kommunicera på ett intressant och roligt sätt, säger Lärare 2. Kanske skulle det göras 
lite mer fria kreativa övningar, men det finns väldigt lite begränsningar kring vilka ämnen de 
får ta upp i egna fiktionsproduktioner. Man försöker uppmuntra de egna idéerna, menar han, 

E

n här frågan har jag ett bortfall på två informanter, för det saknas svar från Elev
ag har inte lyckats komplettera svaren.  

A yra eleverna, som svarat, är en
sningar som specifikt handlat om kreativ utveckling. Ingen känner igen det. (En a
rna i bortfallet var eleven som inte kände till kreativitetsbegreppet, så det är
icerade gissning att även hon skulle tycka att det inte undervisats så tydligt kring d
 
Det är ju mest om det är ett arbete, så blir det så här att: ’nu får ni komma på något själva’. Då 
måste man ju vara kreativ. Men jag tycker inte… vi har ju aldrig pratat om hur man är kreativ och 
hur man utvecklar det (Elev 4). 
 

Även två andra elever beskriver liknande uppfattningar, att det ofta är så att lärarna uppmanar 
eleverna att ha en massa idéer, men inte hur de ska uppstå. Utom Elev 3 som kopplar kreativ 
utveckling från sin skoltid till när svenskläraren uppmanade eleverna att läsa mycket bö
för att man skulle få se många sätt att skriva på, alltså inhämta förebilder. Elev 5 säger
k
pushar en att gå vidare, och läraren kan även säga att vi behöver tänka mer eget och bli m
kreativa. Elev 6 tycker att kreativitet uppmuntrats i skolan sen lågstadiet när man började må
och rita. Lärarna och kompisarna har uppmuntrat. I högstadiet uppmanade blidläraren 
eleverna att rita det första bästa man kom på och så fick man rita och måla och vara kreativ 
så sätt, minns informanten. Och så småningom har Elev 6 kunnat hitta sin egen grej som är 
stillbildsfoto. 
 
Lärare 
 
Lärare 1 säger att det inte undervisas specifi

ad är det egentligen? Lärare har svårt för det. Hur får man fram det kreativa? Ibland 
et vara så i skolan att lärare pratar om kreativitet som om det vore lika med att elev

extra, att man förändrar någonting i sitt tänkande, först då blir det kreativitet. Nu utvecklar 
han kreativiteten mest genom att ge tips i konkreta arbetssituationer, t.ex. i redigeringen, där 
han uppmanar elever att testa olika saker. Det funkar ibland, men vissa elever nöjer sig med 
80 istället för 100 %, säger Lärare 1. 
 
Lärare 2 försöker förklara redan från början, när eleverna kommer till gymnasiet, att det här 
är estetisk verksamhet, som delvis handlar om konstnärliga yrken, och som kräver att man är 
li
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men ofta är idéerna för stora, så de inte går att genomföra. Skolan uppmuntrar eleverna till att 

 
tt 

l om vilken 

 

 
 

 hur 
an skapar en kreativ miljö i skolan med goda förutsättningar för elever: att man uppmuntrar 

å fritiden, och ger stimulerande och varierande 
övningar i undervisningen. Lärarna ser också att man jobbar med kreativ utveckling med 

tt det handlar mer om att kunna skapa fritt. 

a beskriver att de utvecklat kreativitet under sin skolgång. De har vissa exempel på 

 

låna utrustning och öva på fritiden. Det är också ett sätt att uppmuntra kreativiteten. Men 
motivationen hos eleverna varierar så mycket att det ibland är svårt att få till en kreativ miljö, 
avslutar Lärare 2.  
 
Lärare 3 säger att man diskuterar mycket i lärarlagen om hur man ska få eleverna att trivas
och utvecklas, men inte i termer av att man ska höja elevernas kreativitet, men han menar a
et ändå finns med naturligt i de här diskussionerna outtalat. Det pratas en ded

teknik som behövs. Om den kan underlätta för eleverna och ge nya möjligheter? Man 
utvärderar också hur grupparbeten fungerar. Han menar att mycket är upp till honom som 
lärare att lägga upp lektioner och övningar så att eleverna stimuleras. Men på skolan pratas
det inte om kreativitet på det här sättet som i den här undersökningen, utan det är mer när 
eleverna arbetar, sitter och redigerar t.ex., då ger Lärare 3 tips till eleverna på olika sätt att 
göra saker. 

Sammanfattning 

Det som framgår här är att varken elever eller lärare upplever att det förkommer några 
onkreta undervisningsmoment som handlar om kreativ utveckling. Lärare 1 & 3 är tydligast k

på den punkten. Lärare 2 berättar för eleverna att ämnet är estetiskt konstnärligt och kräver 
lite kreativitet. Han berättar dock inte hur det undervisas om det (kanske också för att jag som
intervjuare inte frågade direkt). Men om vi tittar på informantens tidigare svar, så har han sagt
att han tycker att kreativitet är svårt i en skolkontext, när begreppet för honom mest är 
förbehållet konstnärer. Det är ett svårt ord att prata med eleverna om, och att han därför 
undviker det lite. Utifrån dessa utsagor tolkar jag det så att inte heller Lärare 2 har någon 
konkret undervisning kring just kreativ utveckling. Lärare 1 tycker att begreppet används 
slentrianmässigt i skolan i betydelsen att aktiva eleverna är lika med kreativa.  
 

är de tre lärarna pratar om hur man jobbar med kreativ utveckling i rörlig handlar det omN
m
egna idéer, får eleverna att låna utrustning p

eleverna i konkreta arbetssituationer, genom att ge tips och förslag i redigeringen t.ex. Lärare 
2 menar att ska den kreativa utvecklingen förstärkas så handlar det om att ta bort 
begränsningar, att gör undervisningen friare. Vilket är i linje med hans lite mer konstnärliga 
syn på kreativitet än de övriga två lärarna, a
 
Elevern
det, men jag tolkar det ändå så att de har lite svårt att redogöra konkret för hur det har gått till. 
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DISKUSSION 
I diskussionsdelen tänker jag nu samla några av resultaten och koppla dem till min hypotes 
betygsdokument, metoden och i mitt tycke relevanta delar av den tidigare forskningen. 
 
Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på vad några elever/lärare har för uppfattningar om 
hur man utvecklas kreativitet. Uppsatsens olika steg, frågeställningar och analysmodell har 
belyst uppfattningarna om kreativ utveckling ur många olika perspektiv. Ur fenomenografisk 
synvinkel har de nio informanterna gett, så vitt jag kan bedöma, ett relativt stort utfallsrum, 
med spridda uppfattningar av hur man utvecklar kreativitet. Allt från att man måste tänka 
självständigt och inte bry sig om andra, till att man får större fantasi tillsammans. Vanliga 

ppfattningar i studien, som kan tyckas motsägelsefulla, men som faktiskt också ryms i en 
ma informant. Några av uppfattningarna har också visat att kreativitet är ett lite 
egrepp, och som är lite problematiskt i skolmiljön.  

 
d 

 

ver 

steg ett finns väldigt lite i svaren som handlar om att vara kreativ tillsammans. Bolla idéer 

 
et 

r 
ivitet handlar om att tänka självständigt och inte ta hänsyn till andra, t.ex. läraren, 

 att så även är fallet i dessa fallbeskrivningar. En av lärarna använder 
 undervisningen med en övning som går ut på att imitera ett original så bra 

erar 

, 

u
och sam
iffust bd

 

Hypotesen 
Min hypotes var följande: jag tror att det hos eleverna finns en del konstnärligt romantiska 
uppfattningar om kreativitet, som fokuserar individen, och därmed påverkar undervisningen i
rörlig bild och underminerar lärarrollen. Även grundskolans ”fria skapande”-pedagogik, me
fokus på den experimenterande och upptäckande individen, kan göra att läraren inte ses som 
så viktig i ett sådant här skapande kreativt ämne. Fanns det då något av detta i mitt resultat? 
 
Vi kunde se att nästan alla elevers svar hade mer eller mindre romantiska inslag i 
undersökningens steg ett, med de öppna frågorna. Egna idéer, att tänka självständigt, inte bry 
sig om andra, och att ha fantasi var vanliga svar. Tre elever nämner den romansiska 
föreställningen om att kreativitet bygger på talang. Ingen tar upp övning, eller att de skulle
kunna utvecklas med tiden. En nämner att hitta sitt inre barn för att få bättre fantasi, även om 
det var lite på skämt. Det kan kopplas till myten, som Vygotskij (1995) avfärdar, om att barn 
är mer kreativa än vuxna. En annan myt som behandlades i forskningsöversikten är den att 
idéer kommer ur inget. Två elever gav visst uttryck för det genom att inte nämna kopplingen 
mellan egna idéer och förebilder.  Men i undersökningens steg två är det tydligt att alla ele
ser vikten av att ha förebilder att ösa ur, när de motiverar varför den faktorn rankas högt.  
 
I 
med andra elever eller läraren förekommer knappt. Att utesluta det tolkar jag också som en 
del i en mer romantisk syn. Två elever nämner kritik från och att kunna lyssna på läraren som
viktigt. Så i undersökningens steg ett kan man säga att min hypotes stämmer ganska väl. D
finns romantiska föreställningar som gör kreativitet i rörlig bild till något som i huvudsak 
individen uppfattas utveckla själv.  
 
Med tanke på detta kan det vara läge att ta upp Schön (1987) som beskriver imitationens 
problem som lärandemetod i den individualiserade västerländska kulturen. Elevernas utsago
om att kreat
ger indikationer på
imitationen tidigt i
som möjligt. Hade varit intressant att veta mer om det, och framförallt hur eleverna reag
på en sådan övning. Men jag tror det kan vara ett ganska kraftfullt sätt att visa att kreativa 
lösningar behövs även i en sådan ”begränsad” övning. Det kanske också kan vara ett bra sätt
att så att säga, avromantisera ämnet? 
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Här skulle jag vilja passa på att föra in ett eventuellt metodproblem. Kanske har det tyd
utfallet som kretsar runt individen påverkats av formuleringen av den öppna första frågan
Den kanske bjuder in till svar som kretsar kring individen? Hur utvecklar MAN som elev S
kreativitet? Hade jag vävt in kursen eller gruppsammanhanget mer i frågan på något sätt ha
den kanske blivit ledande åt andra hållet? Jag tror ändå att det är mer intressant

liga 
? 

IN 
de 

 att se om man 
opplar ihop SIN ”egna” kreativa utveckling till andra eller inte.  

n 

se för den 

eg 
å. Men bara en elev satte sig själv, tillsammans med förebilder, tydligt förre de andra 

tt svaren blir så pass olika mellan steg ett och steg två kan även bero på metoden. För frågan 
m informanternas uppfattningar om kreativ utveckling är ställd på två olika sätt. Första 
teget är svar på öppna frågor och steg två är svar på fem slutna svarsalternativ, vilket 
rmodligen skapar skillnad i sig. En annan metodreflektion har med forskareffekten att göra 
vale 1997, s. 219f.). Det är möjligt att eleverna i intervjusituationen bedömer faktor läraren 

ögre, för att de kanske tror att det är det jag vill höra, trots att jag inte är deras lärare. 

inledningen skrev jag också att jag befarande att det skulle kunna uppstå en krock mellan 
lärarnas syn och elevernas, när grundskolans fritt skapande pedagogik möter min egen, och 

er yrkesmässiga syn på kreativitet. Och visst finns 
r en krock, för det är skillnad mellan hur lärare och elever svarar på främst 

r 
. 
a 

 i 
lle 

tt förbise på en öppen fråga i en 
tervjusituation, men å andra sidan så nämner ändå tre elever talang som en drivkraft. 

k
 
Efter undersökningens steg två blir bilden mer komplex i förhållande till min hypotes. För det 
förvånade mig att läraren då rankas så pass högt av eleverna. Lärarna tycker själva att de är 
viktiga, och en av lärarna tror också att många elever anser att det hänger mycket på lärare
om det ska bli bra. I den tidigare forskningen kring det fria skapandets pedagogik, uppfattade 
jag lärarrollen som ganska passiv. Här tillmäts nu lärarrollen över lag stor betydel
kreativa utvecklingen, och att kalla den underminerad som i min hypotes känns långt bort. 
Men det ska också sägas att eleverna i stor utsträckning rankade sig själva högt även i st
tv
faktorerna, vilket ger den relativt mest romantiska synen sammantaget. 
 
A
o
s
fö
(K
h
 
I 

kanske andra gymnasielärares, kanske m
det möjligen risk fö
första delen i undersökningen, men totalt sett inte lika stor som jag kanske trodde. Lite 
romantiska inslag fanns inte bara hos eleverna ett utan även hos en av lärarna, som hade ett 
luvet synsätt på kreativitet mellan romantik och kunskap i handling. Men framförallt vak

lärarna lika ”oangelägna”, som eleverna att framhäva de sociala faktorerna i studiens steg ett
Inte heller nämner varken lärare eller elever övningens betydelse, men alla lärarna ger på olik
sätt uttryck för att det behövs tid för att utvecklas kreativt, och i det ligger övningen 
underförstådd, som jag tolkar det. Men spontant så verkar eleverna tänka mer talang än 
övning, vilket tyder på en mer romantisk syn, och en möjlig potentiell krock i synsätt med 
lärarna.  
 
Så här i efterhand hade det varit intressant att även haft med faktorn övning på ett av korten
steg två, för att se om skillnaden bestod? Men gissningsvis är jag tveksam till att den sku
öra det. Övning kan vara en sådan basal faktor som är lätt ag

in
 

Olika tekniska förkunskaper och kreativa synsätt 
Medieforskaren Buckingham (2007 & 1999) berör elevernas olika förutsättningar i form av 
den digitala tekniken, som numera är ojämnt fördelad i elevernas hem. De olika 
förkunskaperna försvårar undervisningen, menar han. Jag märkte tydligt vid analysen, 
eftersom jag frågade om elevernas tidigare erfarenheter av rörlig bild, att det är lätt (och 
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kanske fruktbart?) att börja spekulera i varför eleverna svarar som de gör om kreativ 

en, och 

å visst är det mycket troligt att förkunskaperna får konsekvenser även för synen på kreativ 
 

 

kret som den skulle kunna göra. Dels för att 
t 
s 

kreativitet. Speciellt 

då 

utveckling just utifrån deras förkunskaper. Här är några exempel på det: 
 

• Elev 2 & 6 är mest nybörjare och har minst erfarenhet av rörlig bild från fritid
värderar därför läraren högt, medan Elev 4 & 5 med mer erfarenhet sätter 
medelbetydelse på läraren. Visserligen sätter Elev 1 & 3, som också jobbat på fritiden, 
läraren högt. (Elev 1 menar dock att lärarens betydelse minskar med tiden.) 

 
• Elev 5 verkar vara den av informanterna som sysslat mest med film på fritiden, och 

har som mål att bli regissör, och det verkar färga hans svar. Individen får större fokus 
än läraren och gruppen, som båda hamnar på medelbetydelse. 

 
• Min spekulation kring Elev 6 är att hon värderar en del utifrån sitt stillbildsintresse. 

Hon är den ende som rankar teknik högt, och sysslar man med stillbild tror jag man 
har ganska höga teknikkrav på optik, blixt och bildbehandlingsprogram, speciellt om 
man hållit på ett tag. Fotointresset kan också avspegla sig i att informanten rankar 
gruppen på medel, eftersom det är enklare att skapa själv med stillbilder. 

 
S
utveckling och därmed påverkar undervisningssituationen, och att det är något att fundera
över som lärare. 
 

Kreativ undervisning och gruppen 
I ämnet rörlig bilds kursplan och syfte står att kreativiteten och att den sociala kompetensen 
ska utvecklas hos eleverna (Skolverket 2000). Kanske finns det anledning att speciellt fundera
kring dessa två saker. För undersökningen har visat att just undervisningen kring kreativ 
tveckling kanske inte sker så medvetet och konu

lärarna själv ger uttryck för det, och dels för att eleverna inte uppfattar det. Men också för at
uppfattningarna kring kreativ utveckling är relativt avgränsade till individen och spretiga ho
eleverna på en spontan fråga. De känns svagt förankrade i kunskapen kring kreativitet.  
 
Undersökningen har också visat att en faktor för kreativ utveckling är mer komplicerad än 
andra, nämligen gruppen med andra elever. Det är anmärkningsvärt att ingen av lärarna tar 
pontant upp gruppen med andra elever, som en källa till att utveckla s

intressant är att svaren ges i kontexten rörlig bild, som är ett ämne som så mycket bygger på 
teamwork, som jag berörde i inledningen av uppsatsen.  Lärare 2 nämner gruppen i 
förbifarten, men då först som en källa till problem. Att elever blir intvingade i grupper som 
ibland blir katastrof, men som också blir fantastiskt bra ibland. Inte heller tar lärarna upp sig 
själva som ett möjligt bollblank för idéer. När det gäller eleverna är det nästan likadant, fast 
här dyker faktiskt gruppfaktorn upp efter att jag ställt lite följdfrågor av typen: vad kommer 
de egna idéerna och fantasin ifrån? Då har två av sex elever kommit in på andra elever. Att 
bolla idéer med andra, vem det än är, trodde jag skulle kommit fram tydligare i steg ett i 
intervjuerna. 
 
I undersökningens steg två blir det tydligt att alla lärarna tycker att gruppen har en väldigt 
viktig funktion. Men hos eleverna har gruppfaktorn den största spridning. Många ser den ändå 
som en tillgång. Men en ganska vanlig kommentar från både lärare och elever är att 
gruppfaktorn både stjälper och hjälper kreativitet. Det handlar om att få jobba med rätt 
personer för att det ska bli bra. Här spelar det nog in vilka bra och dåliga erfarenheter eleverna 
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har av grupparbete. Kanske finns här också förklaringen till att stillbildsfoto blivit mer 
populärt än rörlig bild på min VFU-skola, som jag tog upp inledningsvis. Lärare 2 är den som 

nkar gruppen lägst (medel) av lärarna och ser många problem med den. Han uttrycker 
n, 

 säga 

 

 är att när elever, och för den delen även lärarna, fick reflektera vidare över kreativ 
tveckling med hjälp av de fem faktorerna så uppmärksammades faktorn läraren och i viss 

å att 
varen på steg två är äkta nya insikter. Mitt resonemang här kan liknas med den del av 

ingar Uljens (1989).  

 
ra 

k 
 ser 

tresse 
ög. Här tyder det 

tisk 
ls 

et så vackert står om i 

 

 kreativ 
och kunna samarbeta och hantera problem även under stress. Att öva detta ingår i ämnet 

 
ta i grupp i betygskriterierna. Samarbetsförmågan kopplad till produktion 

ra
senare i intervjun att det är många omotiverade elever på kurserna vilket dämpar kreativitete
vilket också kan vara orsaken till den lägre rankingen.  
 
Här kan det finnas ett problem i att informanterna tolkar rankingen av faktorerna från två 
olika utgångspunkter. Att Lärare 2:s bedömning i det här fallet med gruppfaktorn så att
bygger på de praktiska förhållandena som för tillfället råder på kurserna, och inte på hur det 
allmänt borde vara för att kreativiteten ska utvecklas. De här olika utgångspunkterna kan 
alltså finnas hos fler informanter men jag kan inte bedöma hur många, och svaren kan också 
ha gjorts utifrån en avvägning av båda synvinklarna. Hursomhelst tycker jag att båda sidorna 
av frågan är viktiga och intressanta för att få en bild av uppfattningarna kring kreativ
utveckling i skolmiljön. 
 
Min teori
u
mån även gruppen, och blev intressanta och viktiga för deras uppfattningar av kreativ 
utvecklingen. Den här förskjutningen av uppfattningar mellan uppsatsens olika steg, tycker 
jag pekar på att en medveten undervisning kring kreativitet sannolikt skulle kunna förändra 
synen på hur man blir mer kreativ. Jag ser det som ett möjligt lärandetillfälle, förutsatt d
s
fenomenografin som ser lärandet som en förändring av elevers uppfattn
 
Arevik & Hartzell (2007) togs inledningsvis upp, och deras kritik mot skolans grupparbeten,
som inte uppnår Vygotskijs proximala zon, menar de. Eleverna utlämnas att utveckla varand
för mycket och behöver läraren för att komma vidare. (Detta resonemang gäller alltså 
utveckling i allmänhet.) Finns det spår av detta i materialet? Ja, Elev 3 ger tydligast uttryc
för detta. Han menar att det behövs bättre elever för att han ska utvecklas kreativt (läraren
han just som en duktig elev), och eftersom han upplever att många elever har dåligt in
ör ämnet bedömer han gruppfaktorns betydelse medel/låg, men läraren hf

återigen på att bedömningen färgats mest av en rådande situation. Även Elev 2 & 6 tycker att 
läraren är viktigare än gruppen. Om det har med gruppens dåliga utvecklingskraft att göra är 
svårt att säga. Lärare 2 beskriver problem som kan kopplas till Arevik & Hartzell.  Han säger 
att han inte hinner med att vara det stöd för kreativiteten som han vill, när det gäller att se 
elheten i pågående projekt och att hjälpa till med reflektion. Det är för mycket prakh

service med utrustning som förhindrar. Det finns alltså en praktisk sida av Arevik & Hartzel
ambitioner. 
 

en frågan är då hur man jobbar med den sociala kompetensen som dM
kursplanen. Kanske går det att koppla ihop de här två problematiska aspekterna jag tog upp, 
kreativ undervisning och gruppen, genom att tydligt belysa ett fungerande grupparbetes 
betydelse för det kreativa resultatet, så kanske också elever och lärare blir mer motiverade för
att få det att fungera bra i grupperna?  
 

Produktion av rörlig bild sker i grupp, ofta under tidspress och det är därför viktigt att vara

(Skolverket 2000). 
 
Så står det om rörlig bilds karaktär och uppbyggnad i kursplanen. Däremot står det inget om
tt kunna samarbea
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finns inte med då. Intressant att också notera följande i kursplanen, att bara i A-kursen kan 

erna 
ch lärarna i undersökningen tycker att eleverna utvecklar kreativitet, och att de fått göra det 

k. 

idéer 

då en medveten undervisning kring kreativitet se ut då, med tanke på de olika 

g tro de 

om känns lite motsägelsefulla. 
vid 

 

 att utveckla? 

eleven ta VISS handledning av läraren för att klara godkänt. I övrigt är formuleringarna att 
eleven gör något. Så det kanske inte är konstigt att den sociala kompetensen glöms bort, när 
den så att säga även glöms bort i betygskriterierna till förmån för individen. Det mönster vi 
sett hos informanterna i undersökningen att främst tänka på individens egna kreativa 
utveckling gissar jag kan förstärkas mer (eller kanske delvis förklaras) av betygskriteriernas 
utformning.  Något som kan vara värt att fundera vidare över.  
 
Jag vill dock inte påstå att elever inte lär sig kreativ utveckling i svensk skola. Både elev
o
under hela sin skolgång. Man har ritat och målat och fått möjlighet att pröva på olika uttryc
En elev minns att svenskläraren uppmanade eleverna att läsa mycket böcker så man får 
förebilder till hur man ska kan skriva. Det finns säkert flera sådana exempel i elevers 
skolgång, vilket säkert inte är så lätt att minnas på beställning i en intervjusituation. Det 
förekommer säkert kreativ utveckling, men under andra rubriker, som att t.ex. spåna 
eller göra brainstorming. Men med ett annat namn i en annan kontext är det inte säkert att 
man som elev automatiskt för över det till rörlig bild-kontexten. Lärandet är situerat i 
kulturella kontexter, som Säljö (2000) beskriver i det sociokulturella lärandeperspektivet (a.a., 
s. 231ff.) . Men jag tycker uppsatsen visat att kreativitet inte är ett så självklart begrepp som 
man kanske tror.  
 
Så hur skulle 
uppfattningarna som uppenbarligen finns hos elever, men också till viss del hos lärarna? Ja, 
det kräver kanske en del reflektion över var man som lärare står i förhållande till begreppet, 
och sedan vad det skulle kunna ge eleverna i utbildningskontexten. Som jag ser det innehåller 
begreppet mycket motivation, för att var kreativ är väl något som alla vill vara? Så ja
flesta eleverna skulle vara intresserade… 
 

Framtiden 
Det finns några saker som jag själv tycker skulle vara intressanta att gå vidare med. En sådan 
sak vore att titta mer på den sociala kompetensen hur man utvecklar den i ett sådant här ämne 

ed mycket grupparbeten och kopplat till betygskriterierna, sm
Kreativiteten och kritiskt tänkande togs upp av Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand 
någon av valdebatterna 2010, som något svensk skola var bra på och som borde utvecklas 
vidare. Något hon menar att utbildningsminister Jan Björklund inte begriper, som istället vill 
gå tillbaka till gammaldags inlärning av fakta. Med tanke på det vore det intressant att titta 
djupare på frågan hur det undervisas om kreativitet i svensk skolan, om vi nu tänker oss att vi
är eller bör vara framstående på det. Någonstans tycker jag ändå att den här studien pekar på 
att kreativitet skulle kunna vara ett sånt där positivt laddat ord som många svänger sig med, 
och som man förutsätter att alla redan vet vad det är. Men det kanske inte är så självklart vad 
et är och hur det går tilld
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BILAGA 1 
 
Först redovisas elevernas svar på fråga ett, två och tre: 
 

• Om man som elev ska utveckla sin kreativitet i rörlig bild, alltså när man jobbar med 

 rörlig bild? 
en? 

r jag dem 
.ex. så är 

• Självständig – inte bry sig om andra 

Det är eleven som ska Mer fantasi tillsammans. 
Läraren  
Man kommer inte långt utan 

mer självständigt arbete 
rna. 

att göra filmer och reportage, hur gör man då/vad behövs då?  
• Om man är kreativ hur är man då? 
• Hur värderar du dessa fem faktorer om du ska utveckla din kreativitet i

Rangordna faktorerna hur du vill och motivera placering

Eftersom de två första frågorna har ett innehåll som nära berör varandra, så redovisa
llsammans. Det blir förvirrande och överlappande information att ha dem separat. Tti

svaret egna idéer oftast svar på båda frågorna, vad som behövs och hur man är. 
 

lev 1:  E
Svaren på de två första frågorna: 

• Egna idéer 
• Fantasi – tänka nytt 

• Egen personlig stil – inte härma 
• Vet inte hur man får de egna nya idéerna 

 
Rangordningen av faktorerna med motivering: 
 
Hög: Eleven Gruppen 

göra jobbet. Större chans att det blir 
bra. 

läraren. Någon som visar på 
möjligheter i redigeringen 
t.ex. Men läraren har man 
mest användning av när man 
är nybörjare. T ror att det blir 

senare i kurse
Medel: Förebilder Teknik  - 

Viktiga, men man måste 

 

Man kan vara kreativ med 

 

omvandla en förebild till 
något eget. Inte göra en 

små tekniska medel. Är 
man proffs, behöver man 

kopia. kanske bättre grejer. 

Låg: - - - 
 
Elev2: 

• Man jobbar mycket med att göra film 

• Självständig – man tänker själv 

• Säger efter ett tag att hon är osäker på vad ordet kreativitet betyder 

ag, intervjuaren, förklarar vad ordet betyder, och då blir bedömningen av faktorerna följande: 
 

• Talang - påhittig är väl något man är 

• Bra på det man gör 

 
J
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Hög: Eleven 
Bra om man kommer med 
egna id

Läraren  
Det är väl det viktigaste. Det 

- 

éer. är av den man lär sig allt om 
rörlig bild. 
 

Medel: Förebilder  
(mellan hög och medel.) 

en del film. Man kan inte 
bara prata. Visar man så 
förstår man bättre. 

Gruppen  
(mellan hög och medel) 

 kameran och 
någon framför. Det går inte 
att göra allt själv.  

Teknik  
Man kan ha en kass 

saker ändå, och sen gå 
vidare till bättre grejer. 

Hur man filmar kan man 
kanske lära sig. Vi tittar på 

Spelar stor roll. Någon måste 
vara bakom

kamera men göra bara 

Låg: - - - 
 
Elev 3: 

• Egna idéer 
• Begränsningar – att kunna ta hänsyn till dem 
• Självständig – inte bry sig om andra 
• Mångsysslare – att syssla med många olika uttryck är kreativt 
• Talang - alla är inte kreativa, eller fast på olika sätt. 

fter en stund) 
• Inspiration – olika genrer 

ög: Eleven 
Att experimentera och 
vara självkritisk är 
jätteviktigt, då utvecklar 
man sig själv hela tiden.  

Förebilder  
Här får man sin 
inspiration. I kursen kan 
en del vara förutbestämt, 
som begränsar. Men ändå 
det som är viktigast. 
 

Läraren  
Viktigt med feedback och 
reflektion. Ser läraren som en 
elev, som är mycket bättre än 
mig, som jag kan få hjälp av. 
En som lyssnar och förstår 
hur man tänker. 

(E

 
H

Medel: - - - 
Låg: Gruppen  

Viktigt professionellt, 

medan andra sänker den. 

Teknik  

tekniken här. Man 

 Vill man ha hög 

- 
(mellan medel å låg) Vi har inte den nyaste 

men på en kurs är elever 
på så olika nivåer.  
Många brinner inte för 

behöver inte den bästa 
kameran för att göra något 
kreativt. Det sitter i 

ämnet, utan tar det för att huvudet.
det verkar kul. Någon 
kan höja ens kreativitet, 

kvalité på bilden är det ju 
viktigt. 
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Elev 4: 

• Egna idéer 
Be ngar – vill ha det derlättar idéarbe

• Bo ma
• Inspiration – film och böck
• Spontan – är den som är kreativ 
• Mångsysslare 
• Grundtanke – ska vara någon tanke med det man gör 

 
Hög: Gruppen 

V na på andra, 
d
f
m

- - 

(en lång tankepaus inför första frågan) 

• gränsni  för det un tet 
lla med andra – mam  och andra är ett stöd 

er, se hur andra gör 

iktig att lyss
et blir bättre då. Tänkte 
örst att jag var viktigast, 
en ändrade mig. 

Medel: E
Brukar diskutera mina idéer 
med andra. Det blir ofta 
bättre då. Men det är viktigt 
att man har idéer. 

Inte lika viktig som de 
som ska genomföra 
projektet. Ett stöd på 
sidan av. Teknik kan man 

älv till viss del. 

Förebilder 
Man får idéer som man 
kan utveckla till sina 
egna. Men det är svårt att 
veta hur man gör film om 
man inte tittar på andra 
och ser olika filmtekniker. 

leven Läraren  

lista ut sj

Låg: Teknik  
Det kan bli bra ändå trots 

- 

sämre teknik. Redigering 

inte är så bra. 

- 

kan vara lite svårare om den 

 
 
 
Elev 5: 

• Planera – ordenligt, bildmanus
• Mindmap – hjälper till att hitta ring en grundidé 

och nya kameravinklar 
Erfarenhet – reflektera över egna tidigare produktioner 

• K are 
• Sp t
• Fa  (s
• Ta er m

Våga uttrycka sina idéer 
Självständig – göra på sitt eget sätt  
 stund kommer även dessa) 

 andra filmer 
ompisar 

 
nya idéer k 

• Egna idéer – nytänkande 
• 

ritik – från elever och lär
ontan – är den som är krea
ntasi – hitta sitt inre barn
lang – vissa har mer ell

iv 
kratt) 
indre fantasi 

• 
• 

(efter en
• Inspiration –
• Bolla med andra – diskutera bildmanus med k
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Hög: Eleven 
Om jag ska göra en film
måste det var en sto
mig själv som gör filmen.

 så 
r del av 

 

 
cket 

lar
n 

Förebilder
Här får man my
inspiration, kameravink
och tekniker. Sådant ma
vill återskapa eller göra 
om. 

 

- 

Medel: Läraren  
r oss grundinformation. 

oss idéer och 

å 

Gruppen 
Man ska bolla idéer och 

team och inte vara 
om 

ket jag 

el om 

Ge
Han kan ge 
förslag. Han kan visa 
dörren, men vi måste g
igenom den själva. 

jobba i 
för egotrippad.  Men 
jag är regissör, vil
tänker mig, så är jag 
viktigare. Men vill även 
av gruppen på med
han tänker generellt. 

- 

Låg: 
 

planering och upplägg. 

- Teknik  
Det är inte det viktigaste,
utan det handlar mer om 

- 

 
Elev 6: 

• Fantasi – både ett kännetecken och hur man utvecklas 
• Vilja 
• Läraren – kunna lyssna på läraren 
• Inspiration – tittar mycket på folk på stan, TV, nu även hur reklamfilmer är gjorda 

ög: Förebilder 
Det är där idéerna kommer 
ifrån. Även från personer jag 
möter, beteende. Även 

Läraren  
Utan en lärare som vet allting 
kan du inte lära dig. Jag vill 
gärna ha feedback på idéer, 
för att se om det kan funka. 

Teknik  
Svårt att göra något 
utan. Viktigt med bra 
utrustning. För att 
kunna göra som jag 
vill och tänkt innan. 

 
H

kändisar i filmer. Hur de 
pratar. 

Medel: Eleven  
(mellan hög och medel) 

Gruppen 
. Man kan 

Utan egna idéer blir det inget. 
Viktigt med kritik
lära sig från varand

Viktigt att kunna kritisera sig det är viktigare v
själv. Förebilder och lärare vill 

e. 

ra. Men 
ad man själv 

göra, och känner och 
tycker. Sen kan andra hjälpa. 

 - 

känns viktigar
Låg: - - - 

 
 
Här följe a tre frågorna: 
 

• O reativitet i rörlig bild, hur gör man då/vad behövs 

• O n
• H m fak tveckla g bild? 

R  v ering

 
 

r lärarnas svar på de först

m man som elev ska utveckla sin k
då?  

m man är kreativ hur är ma
ur värderar du dessa fe
angordna faktorerna hur du

 då? 
torer om man ska u
ill och motivera plac

 sin kreativitet i rörli
en? 
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Lärare 1
• Grundläggande hantverk först – sen kombinera om utifrån det, då blir det kreativt. 
• Det tar ofta en A-kurs innan det börjar hända saker med kreativiteten. 
• Inspiration – se saker och undra hur man gör 
• Experimentera – testa och inte nöja sig med första bästa (självkritik) 

Eleven 

r 

Läraren  
Feedback, kritik, visa tekniken, 
och att få eleverna att reflektera 

 
roduktionerna. 

a att bolla 

Och då måste man bära runt 
m och det orkar man inte. 

- 
 

 

 
Hög 

Har de egna idéer blir det bra 
och om de experimenterar och ä
självkritiska. Speciellt flickor är är viktigt. De får skriva och
rädda för sina första alster, på reflektera över p
grund av betygen. Finns en Generellt funkar det br

idéer, men i vissa fall finns inga. oerhörd nervositet. Men jag 
betygsätter hur de utvecklas 
under hela kursen. de

Medel Gruppen  F
(mellan hög och medel).  

örebilde
Eleverna s

Den kan både hjälpa och stjälpa 

r 
er väldigt mycket 

olika saker. Vissa verkar ta till 
g mer än andra. Jag visar även 

undervisningsfilm, om hur 
hantverket går till. 

Teknik  
Vill riva isär lappen. 
För kameran hamnar 
på medel. Men 
redigeringen är 
viktigare för 
kreativiteten, där finns 
så mycket möjligheter. 

kreativiteten. Problem att si
samarbeta i vissa grupper. 

Låg - - - 
 
 
 
Lärare 2 

In änsningar – konstfi ch därmed kre ivast  
G k  man släppa det och fokusera på 
k g det först ser han som begränsande på kreativiteten  

• E ine
• Lösa problem – alternativ de
• Egen personlig stil – i en me ening 

l
• T er klingen kommer successivt 

 
Han säge och  

• V enre , som begränsar kreativiteten, 
vore roligt att jobba mer fritt 

• Eleverna är ganska unga och enhet att ösa ur (men finns 
undantag) 
A eativ på beställnin ett visst klockslag är svå

• In inte funkar och ibland gör det 
 

• 
• 

ga begr lmen friast o at
rundläggande hantverk (te
reativiteten, men att lära si
rfarenhet – mer att komb

nik) först – sen kan

ra ifrån 
finition av kreativitet 
r konstnärlig m

• Konsekvens i uttrycket – de arna ska passa helheten 
 under kurserna och utvec

 problematiskt i skolan: 
r i skolan t.ex. reportage

har inte så mycket erfar

iden – man lägger till sak

r att kreativitet är svårt 
i lär ut mer mallande g

• tt vara kr g rt 
tvingade i grupper som ibland 
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Hög Eleven Förebilder 
Man måste våga. De är lite instrumentella 

olan. Gör en övning  
an te

Finns ett enormt utbud nu och det märks. 
Stilsäkra. Tydliga förebilder och klara 

a ett 
n h

från grundsk  snabbt, så
de får gå. Men här måste m
idéer. Våga experimentera. 

sta flera över hur det sk
något har ma

 se ut. Har man inte s
eller inga idéer. 

Medel 
n kan 

t finns även duktiga elever. Vissa 
tar för sig för mycket. Men svårt att 

betyde
ss
vä

a e e 
titta mer på rörl  
kunde hjälpa till mer med reflektion. 

ce och att 
praktiska. Jag får sällan grep 

ch att därmed kunna bli ett 

Gruppen 
De är också lärare. Lärare
men de

ha mer tyngd 
Läraren  
Man måste h

duktiga 
för mig att avgöra vilken lse gruppen 

en. De jobbar 
g och filmar.  

Mycket servi
fixa med det 
om helheten, o
stöd för kreativiteten. 

har. Är sällan med i den proce
ofta självständigt och sticker i

gen drivkraft. Vi bord
ig bild. Känner att jag

med utrustning 

Låg 
ycket har blivit bättre under åren, men 

ten. Men den behövs 
naturligtvis. Däremot är tekniken mer 
lättjobbad idag och är ofta tillräckligt bra. 

Teknik  
M
påverkat inte kreativite

- 

Men idéerna är viktare.  
 
Lärare 3 

• Ge eleverna utrymma – lyssna som lärare 
 variera, olika genrer 

• Egna idéer 
• Reflekterar mycket 
• Hobby - att man också har rörlig bild som fritidsintresse 

 lösningar på problem – ser möjligheter och är positiva 

e eleverna 
ela människan. 

Hög Eleven 
ed egna 

Förebilder 
Man börjar m

ch k
a
r 

issö
rs har m

tt bör

Läraren  
underar på medel, det 

är , 
ser 

ssörer. 
an 

 
. Det är 

Gruppen 
Det är mycket 
grupparbete och vi 
försöker göra så att alla 
jobbar med alla i ettan, 
sen får de välja lite mer 
fritt själva. Man lär sig 
av varandras misstag 
och de duktiga kan 
hjälpa de svagare. 

• Experimentera – testa olika uttryck,
• Imitera – eleverna får börja med att härma en film så bra de kan 
• Tiden – i trean är de mer utvecklade, det tar tid 

• Ser
 
Menar att det handlar om att skapa kreativa förutsättningar i skolan med tekniska möjligheter, 
en stimulerande och varierad undervisning, elever ska våg berätta sina idéer, g
inspiration från andra uttryck som musikal och körsång t.ex. Det utvecklar h
 

Viktigt m
idéer man kan inte 
bara kopiera. Man 
lär sig grunderna 
och sen 
experimenterar man 
och utvecklar sig, 
och hittar sin stil. 

härma o
Det är så m
sig. Det gö
stora reg
Anna
inget a

ed att F
opiera. 
n lär 
även 
rer. 
an 

ja med. 

finns exempel på självl
som tittar på film och lä
intervjuer med regi
Men kanske kommer m
till en återvändsgränd. 
Interaktionen med andra
människor är viktig
då man lär sig. 

da

Medel - - Teknik  
En förutsättning. Men
klarar sig med sämre gr
Lite tekniska begränsni
gör att man hittar ny
lösningar. Det kan skapa 

 ma
ej
ng

a 

kreativitet.  

n 
er. 
ar 

- 

Låg - - - - 
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BILAGA 2 

d faktorer som elever och lärare fick rangordna 

 SJÄLV 

• Självkritik över produktionerna du gör 
bild (att kunna 

 
Korten me
 
 

 

ELEVEN / DU

 

• Egna idéer 
• Experimentera med olika idéer och sätt att jobba 

• Reflektion över ditt sätt att arbeta med rörlig 
självutvärdera sig) 

 

 

 

ANDRA ELEVER PÅ KURSEN 

 

• Jobbet i grupp (filmteamet) 
• Bolla idéer med andra elever 
• Reflektera med andra över arbetet 

rån andra elever vid utvärdering av f
 

• Kritik f ilmer 

 

 

 
rö

tprodukterna 

LÄRAREN 

• Feedback på idéer / bolla idéer 
• Instruktioner av program och teknik
• Föreläsningar om hur man berättar i 
• Hjälp med reflektion över arbetet och

rlig bild (dramaturgi) 
 kritik av 

slu
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FÖREBILDER 

 

 

• Från film, tv, konst, dataspel, serier, böcker m.m. 
 

 

 

 

TEKNIK 

ch redigeringar 

 

o och a
 

 

• Bra kameror nnan utrustning 
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