
DET KREATIVA KLASSRUMMET – FÖR

ÖKAD MENING OCH MOTIVATION?

Eva Hoff, Institutionen för psykologi
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MORGONENS FRÅGOR

 Vad är ett kreativt klassrum?

 Vad är kreativ undervisning?

 Hur kopplas kreativitet till läroplanen och 

samtidigt till ämnet?

 Framgångsfaktorer och fallgropar för kreativitet

 Hur skapar vi ett kreativt klimat som får elever 

att utmanas kreativt?

 Hur kan vi arbeta med kreativitet i 

klassrummet?
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VAD ÄR KREATIVITET?

 Förmågan att skapa 

nya och nyttiga idéer,

produkter och uttryck
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…för världen … för individen

Funktion

• Förbättra

• Skapa mening/

förståelse



Eva Hoff, LU

Varför kreativitet 

i skolan?
Vilket klassrums-

klimat behövs?

Vilka resurser?

Lärare, tid, 

läromedel Hur gör vi?

Kreativitet - ett 

äventyr i en 

labyrint….

Teresa Amabile



VAD ÄR ETT KREATIVT KLASSRUM?
Varje elev ska i ett kreativt klassrum:

❖Stimuleras till nya och nyttiga tillämpningar av 
kunskap genom att träna på att lösa problem 
och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
i alla ämnen (Lgr11)

❖Gäller potential, idéer/produkter och 
bedömningar

❖ Generell kreativitet i alla ämnen

❖ Specifik för varje ämne

E
v
a

 H
o

ff, Lu
n

d
s u

n
iv

e
rsite

t

https://blog.tcea.org/wp-content/uploads/2020/11/writers.jpg


VAD ÄR KREATIV UNDERVISNING?

❖ Läraren: kreativ undervisning – nya sätt att lära 

ut på ? 

❖Elever: undervisning för att elevers kreativitet 

ska utvecklas?

Anna Craft
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• Coach
• Uppmuntrar, ger mod

• Ser och ger beröm

• Tröstar vid bakslag
• Vägvisare

• Leder in på utmanande 
vägar

• Lagom stora hinder

• Viss minröjning
• Modell

• Lekfullt, nyfiket utforskande

• Inspirera till att gå ”roads 
less traveled by”

• Konstigt och ovanligt = OK

LÄRARENS ROLL I ÄVENTYRET

Eva Hoff, LU



E
v
a

 H
o

ff, Lu
n

d
s u

n
iv

e
rsite

t

Uppdraget: Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva och omsätta idéer i handling och 
lösa problem.

5:e målet, varje elev ”kan lösa problem och 

omsätta idéer i handling på ett kreativt och 
ansvarsfullt sätt” (Lgr11) 

I leken och det lustfyllda lärandet /…/stimuleras 

fantasi och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem 

(Förskola 2016)
Del av målning av 

Peter Tillberg

HUR KOPPLAS KREATIVITET TILL LÄROPLANEN

OCH SAMTIDIGT TILL ÄMNET?



FRAMGÅNGSFAKTORER OCH

FALLGROPAR FÖR KREATIVITET

Kreativitet för mening och motivation

”Stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja att pröva och omsätta 
idéer i handling och lösa problem … ge eleverna 
förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt 
som främjar entreprenörskap” Lgr11

 Entreprenöriellt eller företagsamt lärande för 
ökad mening och motivation (Eva Leffler)

 Lösa problem på skolan

 Lösa problem i samhället

 Utveckla ett problemlösande förhållningssätt
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FRAMGÅNGSFAKTORER OCH

FALLGROPAR FÖR KREATIVITET

Dilemman för kreativitet i skolan Anna Craft

 Kursplan och lärandemål för 

detaljerade, för fullmatade, centralt 

styrda

 Kreativitet i alla ämnen/aktiviteter 

inte bara bild/slöjd – ”inget för mitt 

ämne”

 Olika ämnen kräver olika strategier, 

mål & bedömningar

 Regler, kontroll, klassrummets ordning 

och reda
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HUR SKAPAR VI ETT KREATIVT KLIMAT SOM FÅR

ELEVER ATT UTMANAS KREATIVT?
LU 

Eva 

Hoff

Betoning på 

kunskaper
Multidisciplinärt, 

komplext, 

spridningsideal

Uppmuntran

av kreativitet
Uppmärksamhet, idétid

Flexibilitet
Förändring möjlig, många 

vägar

Samarbete/ 

Öppenhet
Uppgiftsfokus, 

intresse, tillit, 

lekfullhet, humor

Utmaning och risk 
Trial & error, tid, mod

Självständighet/Inflytande
Frihet, oberoende mot andra, 

medbestämmande



KLIMAT MED RISK ATT HÄMMA KREATIVITET
LU 

Eva 

Hoff

Okunskap, brist 

på baskunskap
Vi & dom, stereotypt, 

håller på sin teori

Bevarande tänkande 
Vanor styr, kritik mot nytt

Inflexibilitet
Trögrörlig, en väg, mål att bevara

Misstänksamhet, 

konkurrens
Individuell uppmärksamhet, 

jämförelse, rivalitet, 

hemlighetsmakeri

Försiktighet
Rädsla för det svåra, 

för misslyckande

Osjälvständighet/ 

auktoritetstro
Behov vara lik, rädd att 

trampa på tår, kontroll



HUR KAN VI ARBETA MED KREATIVITET I

KLASSRUMMET?
 ”Produktutveckling”:  Ta en skolprodukt/situation, 

be eleverna fundera ut alternativ till den, eller hur 
den kan förbättras på flera olika sätt

 Ämnesövergripande teman: Lösa problem i 
närområdet, kommunen (ensamma gamla 
människor, saknas häng för unga, skriv insändare)

 T ex Design for change (dfcworld.com): aktivera, 
generera, (selektera, planera) agera, kommunicera

 Lösa problem på skolan: Buller i matsalen, trängsel 
vid vissa lekredskap, smuts i korridoren

 Kom på så många sätt som möjligt att lösa ett problem 
under 10 minuter som passar olika elever

 Samlas i grupp och kom fram till de tre bästa idéerna
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HUR KAN VI ARBETA MED KREATIVITET I

KLASSRUMMET?

 Beskriv ett 

engelsktalande land

 Beskriv en insekt

s. 98-99 i Entreprenöriell

pedagogik i skolan, 

Falk-Lundqvist et al, 

2012

 Föreställ dig att du 

ska sälja en resa till 

ett engelsktalande 

land, du jobbar på 

en resebyrå

 Tänk att du är en 

insekt, beskriv din 

dag och dina 

upplevelser

Det-orienterade uppgifter Du-orienterade uppgifter, 

som kräver fantasi och 

inlevelseförmåga och 

verklighetskoppling

Eva Hoff, Lunds universitet



STUDIE I: KLASSRUMSOBSERVATION

1. Kreativitetsuppmuntran

2. Utmaningar, utforskande och risk

3. Öppet klimat (tillit, lekfullhet, humor)

4. Betoning på kunskaper

5. Flexibilitet (metod och attityd)

6. Självständighet

7. Samarbete

8. Inflytande 

Eva Hoff, Lunds universitet
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VILKA KREATIVA AKTIVITETER SKEDDE I

KLASSRUMMEN?

 Lärarinitierade skoluppgifter

 Elevinitierade
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SLUTSATSER FRÅN STUDIE I

Eva Hoff, Lunds universitet

Saknades

- Hos vissa lärare saknades 

kunskap om kreativitet

- Kreativitetsuppmuntran 

gavs sällan

- Mer tid krävdes för 

utforskande och lek

Kreativitet fanns:

+ I en del skoluppgifter

+ När eleverna tog paus

+ I skolor med kreativ 

pedagogik, Bifrost, Freinet



Eva Hoff, Lunds universitet

1. Uppmuntran av kreativitet

❖Elevers oväntade lösningar lyfts fram

❖Tillräcklig tid att  grunna på och 

utveckla idéer

❖Uppmaning till originella lösningar  som 

elever inte tror någon annan tänkt på

2. Utmaningar, utforskande och risker

❖Att få elever att prova sådant som de 

inte  vet om de klarar

❖Att elever orkar genomföra även långa 

kluriga uppgifter

❖Att tillåta elevers risktagande och 

misslyckande och sedan kunna fortsätta

3. Lekfullhet och humor

❖Att leka fram en idékläckarkultur

❖Få in humor/skratt i klassrumskulturen

Viktig 

aspekter att 

få in mer av 

i våra 
klassrum?



STUDIE II: KLASSRUMSKULTUR OCH ELEVERS KREATIVITET

2. Kreativa fritidssyssel-
sättningar

3. Test I Bildkomplettering

Test II Berättelse
Eva Hoff, Lunds universitet

Betoning på 

kunskaper

Uppmuntran

av kreativitet

Flexibilitet

Öppenhet mot 

andra

Samarbete

Utmaning och risk

Självständighet

Inflytande

1. Klassrumsklimat



DE OLIKA FRÅGEFORMULÄREN OCH TESTERNA

 Frågeformulär om kreativ klassrumskultur 46 frågor

Flexibilitet: När vi elever försöker använda det vi lärt 
oss i andra områden eller ämnen tycker lärarna det är 
bra

Kreativitetsuppmuntran: Lärarna ger beröm till elever 
som gör en uppgift på ett ovanligt (annat) sätt 

 Kreativa fritidssysselsättningar 25 frågor
Har hittat på en egen maträtt
Har ritat serier
Har gjort eget gratulationskort
Har gjort eget datorprogram

 Berättelseuppgift

Gör en kort berättelse. Gör den ovanlig

 Bildkompletteringsuppgift
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GÖR BILDKOMPLETTERING!
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SLUTSATSER FRÅN STUDIE II

Eva Hoff, Lunds universitet

Genusskillnader

+ Pojkar beskrev klassrum som mer 

kreativa

+ Samband mellan klassrumsklimat 

och kreativitetstest hos pojkar

+ Flickor högre poäng på kreativitet

+ Flickors fritidsysselsättning

samband med högre kreativitet

Frågor att forska vidare på:

- Är klassrumsmiljön av mindre 

betydelse för flickors kreativitet? En 

annan kultur/sämre?

- Är det generellt de med lägre 

kreativitet som gynnas mer av en 

”kreativ miljö”?



TACK FÖR MIG!

Nätverket LUCK - Lund University Creativity Knowledge

vid Institutionen för psykologi

• Eva Hoff: barns fantasi, kreativitet i skolan

• Eva Brodin: forskarsamhällets kreativitet

• Ingegerd Carlsson: kreativ hjärna, sömn, personlighet

• Farida Rasulzada: kreativ organisation, välmående

• Una Tellhed: kreativt tänkande

• Samuel West: främja kreativitet med lek hos vuxna

• Övriga: Erika Lemark, Malin Mattsson-Berg, Sophie Storm, 

Jennifer Amin, Anna Claesson, Emil Svensson, Tilde Wideström, 

Emma Sandberg, Sara Peat
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