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"We should emphasize the particular importance of cultivating creativity in 

school-age children. The entire future of humanity will be attained through the 

creative imagination; orientation to the future and derived from this future, is 

the most important function of the imagination. To the extent that the main 

educational objective of teaching is guidance of school children´s behavior so as 

to prepare them for the future, development and exercise of the imagination 

should be one of the main forces enlisted for the attainment of this goal.” 

(Vygotsky, 1926/2004, refererad i 

Kaufman & Sternberg, 2010, s. 147) 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate creativity in the classroom by studying 

how creativity fostering teaching behavior and goal orientation (task goal 

orientation, performance approach orientation and performance avoid orientation) 

affect the creativity of middle school students. The influence of creativity 

fostering teaching behavior on students’ goal orientation was also explored. 

Personality, gender and mother tongue were included as control variables. 

Creativity fostering teaching behavior, goal orientation and personality were 

meaured with self-report measurements (Min lärarstil, Hur jag tänker and Hur jag 

är). Creativity was measured with two different instruments (UUT and TCT-DP). 

Results showed that creativity fostering teaching behavior was a significant 

predictor of students’ creativity on its own, but not when the the control variables 

were included. Task goal orientation was a significant negative predictor of 

creativity. Results also showed that creativity fostering teaching behavior was a 

significant negative predictor of achievement approach goal orientation. Control 

variables personality and gender were significant predictors in some models.  

 
Key words: creativity, school, creativity fostering teaching behavior, goal 
orientation, motivation. 
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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att undersöka kreativitet i klassrummet genom att studera hur 

kreativitetsfrämjande lärarstil och målorientering (uppgiftsorientering, prestation-

uppvisande orientering och prestation – undvikande orientering) påverkar 

mellanstadieelevers kreativitet. Dessutom undersöktes hur elevernas 

målorientering kan påverkas av kreativitetsfrämjande lärarstil. Elevernas 

personlighet, kön och hemspråk inkluderades som kontrollvariabler. Kreativitets-

främjande lärarstil, elevers målorientering och personlighet mättes med 

självskattningsformulär (Min lärarstil, Hur jag tänker och Hur jag är) och 

kreativitet mättes med två olika test (UUT och TCT-DP). Resultatet visade att 

kreativitetsfrämjande lärarstil var en signifikant prediktor av kreativitet för sig 

själv men inte då studiens kontrollvariabler inkluderades i analysen. 

Uppgiftsorientering visade sig vara en signifikant negativ prediktor av kreativitet. 

Kreativitetsfrämjande lärarstil var en signifikant negativ prediktor av prestation-

uppvisande orientering. Kontrollvariablerna personlighet och kön visade sig vara 

signifikanta prediktorer i vissa modeller.  

 
Nyckelord: kreativitet, skola, kreativitetsfrämjande lärarstil, målorientering, 
motivation. 
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Inledning 
 

Den första juni 2011 träder en ny skollag i kraft i alla svenska skolor. Där betonas att 

utbildningen från förskolan upp till gymnasiet ska syfta till att ”främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare” (Utbildningsdepartementet, 2010, 4 §, s.19). Vad det innebär att 

främja kreativ utveckling i praktiken är dock inte beskrivet och lärare och rektorer lämnas 

med frågan om hur den kreativa potentialen kan utvecklas och vad i skolan som bidrar till 

kreativitet. Kreativitet i skolan som forskningsfält är relativt outforskat och ungefär lika tomt 

på svar i denna fråga som skollagen. Opinionsbildare och forskare verkar dock vara överens 

om att kreativitet är något positivt, både för individen och för samhället. Lärare, chefer, 

politiker och andra inflytelserika personer har insett att det endast är med kreativitet som vi 

kan fånga de mängder av problem som finns i våra skolor, inom ekonomi och i världen i stort 

(Hennessey & Amabile, 2010). Hennessey & Amabile (2010) menar att kreativitet är en av 

huvudfaktorerna i samhällsutveckling och understryker vikten av kreativitetsstudier för att 

kreativitet ska kunna främjas hos alla som upprätthåller samhället. Kreativitet är också på 

många sätt positivt för den enskilda individen. Livstillfredsställelse har exempelvis 

associerats med kreativitet (Peterson, Park & Seligman, 2006) och Rothenburg (2001) menar 

att kreativitet är en hälsosam och adaptiv respons på ohälsosamma förhållanden. Enligt 

Sarsani (2008) är utvecklingen av kreativ förmåga hos barn en del av den personliga och 

samhälleliga utvecklingen; kreativitet kan bidra till att generera alternativa idéer, utveckla 

problemlösningsförmågan, förutsäga konsekvenser, motivera och engagera.  

      De barn som går i skolan idag går i pension runt år 2070 – 2080. Det är svårt att uttala sig 

om framtiden och vilka kunskapsområden som är aktuella då. Ett verktyg som framtidens 

medborgare dock behöver med säkerhet, är kreativitet. Csikszentmihalyi (1997) menar att 

kreativitet skulle kunna vara den generella faktor som skiljer människan från schimpanserna, 

det verktyg som behöver bemästras för utvecklingspotential.  

      Hur ska skolan utveckla kreativitet – ett av människans viktiga redskap? Vilka faktorer i 

skolan främjar den kreativa potentialen hos elever? Den här studien bidrar till forskningen 

kring kreativitet i klassrummet genom att öka förståelsen av vad som kan påverka kreativitet 

hos elever. Fokus är främst att undersöka huruvida variablerna kreativitetsfrämjande lärarstil 

och målorientering påverkar elevers kreativitetsnivå. Dessutom undersöks hur 

kreativitetsfrämjande lärarstil kan predicera elevers målorientering. Genom användning och 
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översättning av mätinstrument, samt diskussion kring dessa bidrar uppsatsen dessutom till 

metodutveckling inom forskningsfältet. 

      Nedan presenteras en teoretisk bakgrund till kreativitetsforskningen och dess framsteg 

inom en skolkontext. Studiens hypoteser presenteras i samband med den teoretiska 

bakgrunden. 

 
Teoretisk bakgrund 

 
Presentation och historisk inramning av kreativitetsforskningen 

Flera kreativitetshandböcker understryker bredden och mångfalden i kreativitetsforskningens 

förhållningssätt och utgångspunkter (Craft, 2005; Runco, 2007; Starko, 2005; Kaufman & 

Sternberg, 2010). Hennessey och Amabile (2010) målar upp en bild av den situation som 

kreativitetsforskningen befinner sig i idag, där åsikter, uppfattningar och fokus skiljer sig och 

där det inte finns någon konsensus kring kärnan inom kreativitetsfältet. Psykologi, pedagogik, 

ekonomi, sociologi och kulturvetenskap är några av de vetenskaper som intresserar sig för 

kreativitetens utveckling, uppbyggnad, beståndsdelar och verkan. Det skapar ett spretigt 

forskningsfält med olika teorier, perspektiv och definitioner (Hennessey & Amabile, 2010).      

      Kreativitetsforskningen befinner sig just nu i en blomstrande tid med egna forsknings-

tidsskrifter och ökat intresse för området i media. Det var dock inte länge sedan det endast 

fanns ett fåtal böcker som berörde ämnet. Runco och Albert (2010) beskriver hur 

forskningsfältet har exploderat de senaste decennierna och hur intresset för ämnet har ökat 

enormt sedan kreativitet började uppmärksammas inom forskningen på 1960-talet. 

      Runco och Albert (2010) erbjuder en historisk översikt kring hur forskningsfältet och 

synen på kreativitet har utvecklats. De beskriver hur psykologins individfokuserade 

forskningstradition har speglat kreativitetsforskningen. Synen på kreativitet har länge utgått 

från begreppet originalitet. Sedan upplysningstiden har vetenskapen intresserat sig för 

inneboende individuella egenskaper och kreativitet har kopplats till originalitet och genialitet. 

Under 1700- och 1800-talet fanns en idealisering av originalitet men samtidigt en oro för vad 

individualism kunde orsaka med tanke på auktoritetslydnad och behållandet av social 

ordning. Hotet om människans hejdlösa spontanitet och okontrollerade engagemang i 

kombination med en fascination av geniet och konstnären har funnits med i 

kreativitetsdiskursen under 1800- och 1900-talet. Den forskning som erbjuds om kreativitet i 

en klassrumskontext kan visa på samma paradoxer, där kreativitet å ena sidan vill uppnås och 
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ses som något positivt men där kreativt beteende å andra sidan inte alltid välkomnas 

(Cropley, 2001).  

      Ända fram till 1970-talet fokuserade kreativitetsforskningen främst på individuella 

faktorer som påverkar den kreativa förmågan. De senaste fyrtio åren har dock kreativitets-

forskningens medvetenhet och intresse för kontext, interaktion och situationsbundna variabler 

som påverkar kreativitet ökat kraftigt. Det har gett ett nytt ljus till kreativitetsforskning inom 

en skolkontext (Hennessey & Amabile &, 2010; Hennessey, 2010). Tidigare har det intresse 

som funnits av kreativitet i skolan främst fokuserat på högbegåvade individer och deras 

träning i kreativt tänkande (Beghetto, 2010). Det finns dock forskning som försöker öka 

förståelsen av kreativitet genom att undersöka skolan där flera aspekter av kreativitet möts; 

inte bara kognitiva, utan även emotionella, situationella och motivationella aspekter (Cropley, 

2001).  

      Även om kreativitetsforskningen har blomstrat de senaste decennierna menar Runco och 

Albert (2010) att det ännu är ett fält i behov av mer kunskap och framförallt i behov av 

struktur och tydliga riktlinjer, metoder och mätinstrument (Runco & Albert, 2010). Då 

forskningsfältet kring kreativitet fortfarande befinner sig i sin linda menar dock Kozbelt, 

Beghetto och Runco (2010) att man inte bör vara allt för restriktiv och begränsad i sina 

teorier och definitioner. Det kan innebära en risk att missa viktiga utfall som kan ge ny 

kunskap. Den ovan beskrivna bredden och pluralismen gör dock att det finns ett behov av att 

tydliggöra utgångspunkter, förhållningssätt och ansatser i begreppsdefinitioner och resultat-

tolkning (Hennessey & Amabile, 2010).  

 

Definition och förståelse av kreativitet 

Att kreativitet har studerats utifrån flera perspektiv inom psykologin har lett till olika 

definitioner av begreppet. Den definition som de flesta teoretiker är överens om är att 

kreativitet handlar om en ny produkt, idé, problem eller lösning och som är av värde för en 

individ, grupp eller samhället (Runco, 2007; Starko, 2005). Det saknas dock konsensus 

gällande definition utöver dessa två kriterier om nyhet och värde (Hennessey & Amabile, 

2010). Starko (2005) problematiserar definitionen genom att påpeka att vad som är nytt och 

värdefullt/användbart är relativt och kan tolkas olika, till exempel utifrån vilken kultur vi 

lever i. Denna uppsats utgår från definitionen av kreativitet som något nytt och 

värdefullt/användbart, med en medvetenhet om den relativitet som finns kring begreppet. 
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      Stora C och lilla c. En av de vanligaste distinktionerna, i jämförelse mellan olika teoriers 

framställning av kreativitet, har varit Stora C och lilla c (Kozbelt et al., 2010). Stora C 

refererar till storslagna exempel av kreativa uttryck (t.ex. Amadeus Mozart och Marie Curie). 

Lilla c fokuserar på kreativitet i vardagslivet – upplevelser och uttryck som är tillgängliga för 

alla människor, till exempel ett nytt sätt att laga en maträtt som sedan uppskattas av vänner 

och bekanta eller att hitta flera olika lösningar på ett problem (Kozbelt et al., 2010). Många 

gånger associeras kreativitet med Stora C och berömda konstnärer och deras storverk. Fokus i 

denna uppsats är att utforska barns kreativitet. Barn ses generellt inte som kreativa experter 

enligt Stora C-definitionen, utan är exempelvis kreativa genom deras fantasifulla lek och 

nyfikna ifrågasättande (Runco, 2007). Denna uppsats fokuserar på lilla c; hur olika variabler 

påverkar skolelevers kreativa tänkande och beteende i vardagliga situationer.  

 

      Kreativitetens kategorier – De sex P:na. Ett vanligt sätt att förhålla sig till 

kreativitetsbegreppet är utifrån Rhodes uppdelning i fyra kategorier: den kreativa personen, 

den kreativa produkten, den kreativa processen och den kreativa platsen, miljön (Kozbelt et 

al., 2010). Senare versioner av denna konceptualisering har utökat de fyra kategorierna med 

ytterligare två P, påverkan och potential (Runco 2008; Simonton, 1990). Definitioner som 

fokuserar på den kreativa personen handlar om personlighetsegenskaper som kognitiva 

förmågor och emotionella aspekter, samt upplevelser under personens uppväxt och 

utveckling (Kozbelt et al., 2010). Den andra kategorin fokuserar på den kreativa produktens 

kvaliteter. Produkten ska framförallt vara ny, användbar och av värde för dess 

användningsområde. Den tredje kategorin handlar om processen, hur den kreativa produkten 

utvecklas. Den kreativa processen innefattar det kreativa tänkandet och hur det ser ut. 

Forskare studerar om och hur det skiljer sig från det inte lika kreativa tänkandet. Det kan vara 

att producera ovanliga idéer på ett originellt sätt, att göra olika kombinationer eller lägga till 

nya idéer till existerande kunskap. Den fjärde kategorin fokuserar på miljön och vad i denna 

som kan främja eller hämma kreativiteten. Mycket av den moderna forskningen tar in sociala, 

kulturella eller historiska aspekter i sin konceptualisering av kreativitet (Kozbelt et al., 2010). 

Tidsandan såväl som kulturen sätter standards för huruvida produkter, personer eller 

processer ses som kreativa. Sådana standards kan främja eller hämma en individs kreativa 

potential. Från detta perspektiv kan kreativitet inte förstås genom att isolera varken individen, 

dess arbete eller resultat från kontexten, eftersom kreativitet skapas i en interaktion mellan 

person och sociokulturell kontext (Fleith, 2000). Simontons (1990) kompletterande kategori 
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påverkan verkar också under det sociala, systemteoretiska perspektivet och understryker att 

kreativa människor måste ha en förmåga att påverka då de ska kunna förändra andra 

människors sätt att tänka. En ny, originell idé är tom utan kraft att övertyga. Runco (2008) 

har bidragit med en sjätte kategori som intresserar sig för kreativ potential till skillnad från 

prestation. Medan den senare intresserar sig för produkten så handlar potential om individens, 

gruppens eller miljöns möjligheter. Detta ramverk skapar plats för forskning kring vardags-

kreativitet och den kreativa potentialen hos barn och andra som kan ha tillräckliga 

förutsättningar men som kanske är i behov av exempelvis pedagogik och rätt stöd innan de 

kan blomstra i sin kreativa förmåga. 

      Även om samtliga P:n finns i åtanke i denna uppsats, fokuserar författarna främst på 

aspekten plats, alltså hur vissa faktorer i miljön bidrar till kreativitet. Potential är också en 

central kategori då barns kreativitet anses vara påverkbar och föränderlig. Process används 

som ett mått på den kreativa miljön, genom mätning av hur eleverna utvecklar den kreativa 

produkten. Person undersöks i uppsatsen som en kontrollvariabel, på så sätt att det 

kontrolleras för vilken roll personligheten har för den kreativa förmågan i urvalet.  

 

      Sammanfattande ståndpunkt gällande definition och förhållningssätt till kreativitet. 

Sammanfattningsvis utgår denna uppsats från ett systemiskt perspektiv på kreativitet, där 

kreativitet definieras som något nytt och värdefullt/användbart. Dessutom är fokus på 

”vardagskreativitet” istället för ”kreativa genier”. Systemteorier utgår från att kreativitet bäst 

konceptualiseras som ett resultat av ett komplext system med interagerande delkomponenter, 

vilka alla bör beaktas för en rik, meningsfull och valid förståelse av kreativitet (Kozbelt et al., 

2010). Flera forskare (Hennessey & Amabile, 2010; Hennessey, 2003; Fleith, 2000; 

Csikszentmihalyi, 1997) understryker vikten av en mer systemisk förståelse av kreativitet där 

det är avgörande att ta hänsyn till samspelet mellan individ och miljö, individen som aktiv i 

den kreativa processen men också omgivningens betydelse för kreativitet. Analys, tolkning 

och diskussion i denna uppsats ämnar utgå från en systemisk förståelse av begreppet 

kreativitet. 

 

Kreativitet i skolan 

En socialpsykologisk, systemisk ansats i utforskandet av kreativitet har visat sig vara 

användbar för att svara på frågan hur man bäst ska främja kreativitet i klassrummet 

(Hennessey, 1995). I konceptualiseringen av kreativitet, utifrån detta perspektiv, finns alltså 
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faktumet att faktorer utanför individens genetiska uppbyggnad kan påverka kreativitets-

utvecklingen (Csikszentmihalyi, 1997). Craft (2005) betonar att kreativitet i en klassrums-

kontext kan bero på en rad faktorer i olika kombinationer. Många systemteoretiker intresserar 

sig för vilka dessa faktorer kan vara och hur de kan fungera i olika kontexter. Skolan är en 

sådan kontext som innehåller olika hämmande respektive främjande faktorer för kreativitet. 

Albert (in press, refererat i Kozbelt et al., 2010) menar att skolan, tillsammans med familj och 

kultur, kan ses som system som påverkar och bestämmer hur kreativt beteende tolkas. Dessa 

tolkningar bestämmer i sin tur vilka begränsningar som sätts för ett beteende och hur mycket 

frihet som lämnas till nytänkande och kreativitet. På liknande sätt beskriver Moran (2010) hur 

teoretiker som Csikszentmihalyi, Amabile och Bordieu pratar om de ”gatekeepers” som finns 

i skolan. Dessa kan vara alltifrån myndigheter till lärare som styr och reglerar vad som är och 

inte är passande beteende i skolan. Gällande kreativitet påverkar dessa ”gatekeepers” 

definitionen av vad som är nytt och användbart/värdefullt.  Systemteorier utgår från att 

individer är insocialiserade i fält där idealet är att saker och ting bör ske på samma sätt som 

det tidigare har gjorts. Ju mer annorlunda en idé, produkt eller ett beteende är, desto mer 

arbete behöver skaparen ägna åt att få produkten att bli accepterad av ”gatekeepers” som 

reglerar och begränsar (Moran, 2010). 

      Skolan kan även bidra till att skapa utrymme för kreativitet. Hennessey och Amabile 

(2010) menar att utvecklingen av elevers kreativitet är grundläggande för ekonomisk, 

vetenskaplig, social och kulturell utveckling och att utrymme därför borde skapas både för 

det nya och användbara i elevers kreativa beteende. De anser av denna anledning att det är 

viktigt att nå en djupare förståelse för hur lärare och skolklimat påverkar elevers motivation 

och kreativitet. Inom det pedagogiska fältet finns, enligt Sternberg (2008), dock 

förvånansvärt lite forskning om hur kreativitet uppstår och visar sig i klassrummet. Det gäller 

framförallt den amerikanska forskningen men även forskning i resten av västvärlden. I Asien 

har det dock skett en explosion av intresse för detta område, bland forskare såväl som lärare 

och politiker (Hennessey & Amabile, 2010).  

     De studier som har undersökt kreativitetsfrämjande och kreativitetshämmande faktorer i 

skolmiljön har visat hur elevers kreativitet kan höjas genom olika faktorer; genom en miljö 

som skyddar individers självständighetskänsla (Niu, 2007), stärker individerna, alstrar 

harmoni och skapar meningsfullhet (Fleith, 2000). Elever bör bli belönade för kreativa idéer, 

och uppmuntras till att utforska och ifrågasätta och det bör råda en tillåtande attityd till att 

misslyckas (Sternberg & Williams, 1996). Fokus bör vara på större, bredare idéer snarare än 
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specifika fakta (Starko, 2005). Dessutom bör skolmiljön ha en gynnsam social dynamik och 

sammansättning av elever och lärare (Dudek, Strobel & Runco, 1993). Hämmande faktorer i 

en skolmiljö har också undersökts, som väntad belöning och utvärdering, övervakning, 

tidsgränser och konkurrens (Fleith, 2000; Hennessey, 2003), rädsla, lärarcentrering, lärarstyre 

och begränsade möjligheter till interaktion, tidsbrist (Fleith, 2000) och frihetsbegränsning 

(Niu & Liu, 2009). Aktuell studie fokuserar mer specifikt på sambandet mellan lärarstil och 

kreativitet i klassrummet. Nedan beskrivs hur lärare kan främja kreativitet.   

 

      Kreativitetsfrämjande lärare. Kreativitetsforskare har börjat visa intresse för att hjälpa 

pedagoger att stödja och utveckla elevers kreativa potential. Sådant arbete har främst gjorts i 

kontexter med speciellt begåvade elever där främjandet av den kreativa potentialen ses som 

en separat handling, utanför den allmänna läroplanen (Beghetto, 2010). Cropley (2001) 

menar dock att den kreativa processen inte beror på specifika förmågor som kan läras in, som 

en multiplikationstabell, utan bör frambringas genom att kreativitetsfrämjande pedagogik 

genomsyrar hela läroplanen och är aktiv inom alla ämnen. Istället för receptliknande 

kreativitetsfrämjande övningar behövs, om alla elevers kreativitet ska främjas effektivt, 

utrymme för alla sidor av kreativitet. Det är inte bara de kognitiva förmågorna som är viktiga, 

utan även de personliga, motivationella, emotionella och sociala aspekterna. 

      Samma ståndpunkt har Soh (2000). Med utgångspunkt i kreativitetens fyra P:n, som 

beskrivits ovan, menar han att en lärare kan främja kreativitet genom interaktion med elever 

och belöning av deras kreativa ansträngningar (process) och resultat (product) samt 

uppmärksamma de egenskaper som kan leda till kreativitet (person). Soh (2000) nämner 

också att läraren indirekt kan påverka elevernas kreativitet genom att skapa en stödjande 

social miljö (place). Även Cropley (1997) understryker vikten av sociala faktorers inverkan 

på kreativitet. Han menar att kreativitetsfrämjande lärare måste undvika sådant som blockerar 

kreativitet, så som konformitetsnormer och prestationskrav, till lika hög grad som att söka 

sådant som frigör kreativitet. Egenskaper som enligt Cropley (1997) associeras med 

kreativitet och som bör uppmuntras i skolmiljöer är; engagemang i uppgiften, ihärdighet och 

beslutsamhet, nyfikenhet, äventyrlighet och tolerans för tvetydighet. Även självständighet 

och ickekonformitet, självförtroende, att våga riskera att ha fel samt att vilja experimentera 

och prova svåra uppgifter. Flera av dessa egenskaper kan dock lärare vara skeptiska till då 

elevers kreativa beteende kan ses som odisciplinerat, störande, trotsigt eller till och med som 

ett sätt att förödmjuka läraren. Enligt Cropley (1997) anser dock en klar majoritet av lärare att 
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kreativitet bör främjas i skolmiljön. Problemet verkar ligga i att lärarna inte ser ”omogen 

kreativitet”, med egenskaper som nyfikenhet, ickekonformitet och äventyrlighet, som kreativ 

potential. Därför understryks vikten av att uppmärksamma indikatorer för en kreativ potential 

och att kunna skilja mellan dessa och dåligt uppförande.  

      Cropley (1997) beskriver att kreativitet uppkommer från en rad olika psykologiska 

karakteristika, så som kunskap inom ett fält, förmåga till divergent tänkande, motivation samt 

personliga egenskaper som självförtroende. Vissa av dessa är, åtminstone i teorin lätta att 

främja i skolor, även om skoltraditioner och konventionella klassrum ofta gör det svårare än 

vad teorin föreslår. Cropley (1997) menar att kreativitetsfrämjande lärare är sådana som:  

1. Uppmuntrar självständigt lärande hos elever, 2. Samarbetar med eleverna och har en 

socialt integrerande lärarstil, 3. Motiverar sina elever att hantera grundläggande fakta-

kunskaper och använda dessa som grund för divergent tänkande, 4. Väntar med att döma 

elevers idéer tills de är genomarbetade och färdigformulerade, 5. Uppmuntrar elever till 

flexibelt tänkande, 6. Uppmuntrar elever att utvärdera sig själva, 7. Tar elevers förslag och 

frågor på allvar, 8. Erbjuder elever möjligheter att arbeta med olika material och under olika 

förutsättningar, 9. Hjälper elever att lära sig hantera sin frustration och sina motgångar så att 

de vågar prova det nya och originella.  

      Soh (2000) menar att lärares syn på kreativitet och framförallt lärares 

kreativitetsfrämjande beteende har glömts bort och förbisetts i kreativitetsforskningen. Idag 

finns dock teorier om vilka egenskaper och strategier en lärare bör använda sig av för att 

främja kreativitet hos sina elever (Beghetto, 2010; Craft, 2005; Starko, 2005). I aktuell studie 

utgår författarna från Cropleys nio kreativitetsfrämjande beteenden hos lärare, vilka 

beskrivits ovan. Det är även dessa som Soh (2000) utgår från i utforming av mätintrument av 

kreativitetsfrämjande lärarstil. 

     Flera författare stödjer Cropleys och Sohs idéer om lärarens roll i det kreativitetsfrämjande 

klassrummet.  Sedan andra hälften av 1900-talet har forskningsfynd om kreativitet använts 

för att påverka pedagogiken, lärarstrategier har utformats och den fysiska skolmiljön har 

också uppmärksammats (Beghetto, 2010; Furman, 1998; Sarsani, 2008; Fleith, 2000). 

Samtliga teorier är överens om att läraren kan spela en stor roll vid formandet av en miljö 

som tillåter öppenhet och spontanitet, en miljö som uppmuntrar elever till eget tänkande och 

att uttrycka sina känslor, idéer och tankar, att ifrågasätta och att ha ett kritiskt förhållningssätt 

(Beghetto, 2010).  
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      Nedan presenteras studiens första hypotes som har uppkommit genom kunskap om 

tidigare forskning inom fältet: 

Hypotes I: Kreativitetsfrämjande lärarstil predicerar kreativitetsnivå hos elever.  

 

Elevers motivation  

Soh (2000) menar att lärarens agerande är en central faktor i den sociala kontext (place) som 

skapar den motivation som behövs för att vara kreativ. Cropley (1997), liksom andra 

teoretiker (Amabile, 1993; Hennessey, 2003), instämmer i att motivationella faktorer har 

betydelse för kreativitet. Författarna till denna uppsats undersöker huruvida målorientering, 

vilket kan beskrivas som motivationsstil, kan relateras till kreativitet.   

 

      Inre vs. yttre motivation och kreativitet. Vid definiering av begreppet motivation utgår 

många studier från begreppen inre och yttre motivation. Inre motivation definieras som då 

man gör något av rent nöje eller intresse medan yttre motivation innebär att göra något för att 

uppnå ett externt mål (Hennessey, 2010). Den tidiga forskningen inom fältet hävdade att inre 

motivation främjade kreativitet medan yttre motivation nästan alltid hade en hämmande 

effekt. Denna ”Intrinsic Motivation Principle of Creativity” har fått styra motivations- och 

kreativitetsforskningen i flera decennier. Kopplingen verkar dock inte vara så enkel. Det finns 

empiriska bevis (Amabile, 1993; Eisenberger & Cameron, 1996; Hennessey, 2003; Wong & 

Ladkin, 2008) på att yttre motivationshöjande faktorer, som förväntad belöning, utvärdering 

och tävling, också kan ha kreativitetshöjande egenskaper, var och en för sig eller genom att 

de stärker den inre motivationen. Det pågår en ständig debatt om motivationella effekter på 

kreativitet där vissa teoretiker hävdar att belöning efter att en uppgift är avklarad har negativ 

effekt på kreativitet medan andra menar att belöning för en kreativ prestation har en positiv 

påverkan på kreativitet (Horelik, 2007). Horelik (2007) har visat att yttre motivation kan ha 

både en positiv och negativ effekt på kreativitet, då uppgiftens förutsättningar styr hur 

motivationen påverkar kreativitet. En annan studie av Sung och Choi (2009) har visat att både 

personlighet och motivation påverkar kreativitet. Personlighetsfaktorn öppenhet, utifrån den 

så kallade femfaktormodellen, hade starkare positiva effekter på kreativitet då personen var 

yttre motiverad än om den var inre motiverad. Vidare visade sig personlighetsfaktorn 

vänlighet ha en positiv effekt på kreativitet endast då personens yttre motivation var låg. 

Gilson & Madjar (2011) har nyligen visat att både inre och yttre motivation leder till 

kreativitet fast att det rör sig om olika typer av kreativitet.  
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      Tvetydiga resultat och åsikter belyser komplexiteten både i begreppet motivation och i 

begreppet kreativitet. Huruvida det finns en interaktion mellan inre och yttre motivation och 

hur den ser ut är än så länge relativt oklart. Sammanfattningsvis kan dock sägas att 

kopplingen mellan kreativitet och inre respektive yttre motivation är mer komplex än att det 

ena leder till det andra i alla situationer och under alla förutsättningar. Komplexiteten inom 

motivationsforskningen har lett till att flera olika konceptualiseringar av motivation och dess 

relation till kreativitet har dykt upp (Cooper & Jayatilaka, 2006; Hui, 2007). Ett sådant 

relativt nytt sätt att förklara motivation på är genom Achievement Goal Theory, i denna 

uppsats omnämnt som Teorin om målorientering, som författarna valt att använda för att 

närma sig kopplingen mellan motivation och kreativitet i klassrummet.   

 

      Teorin om målorientering. Mer än tjugofem års forskning har gjort Teorin om 

målorientering till en ledande och inflytelserik motivationsteori (Hennessey, 2010). Den är 

baserad på ett socialkognitivt förhållningssätt till motivation och menar att beroende på 

individens mål så tolkar och reagerar hon/han på händelser, vilket resulterar i olika 

kognitionsmönster, affekter och beteenden. Fokus ligger alltså på hur individer tänker på sig 

själva, sin uppgift och sin prestation (Midgley et al., 1998).  

     Det finns splittringar inom Teorin om målorientering gällande den exakta uppbyggnaden 

av målorienteringarna och hur begrepp ska konceptualiseras (Midgley et al., 1998, 

Hennessey, 2010). Olika modeller har olika antal, inriktningar och namn på målorienterings-

skalorna, alltifrån två (Story, Hart, Stasson, & Mahoney, 2009) till sju olika målorienteringar 

(Cassidy & Lynn, 1989) har presenterats och utforskats. De flesta teoretiker kan dock enas 

kring uppdelningen mellan målet att utveckla en förmåga, som ursprungligen benämns 

”mastery goals” och i denna uppsats uppgiftsorientering, och målet att uppvisa en förmåga 

eller dölja en brist på förmåga, ursprungligen kallad ”performance goals” och i denna uppsats 

prestationsorientering (Hennessey, 2010; Midgley et al., 1998). Kopplingen mellan uppgifts- 

och prestationsorientering och de mekanismer som relateras till inre och yttre motivation är 

enligt Hennessey (2010) uppenbar. De beteenden och effekter som tillskrivs inre motiverade 

elever, tillskrivs ofta elever med uppgiftsorientering. Likaså kopplas yttre motiverade elever 

till samma beteenden som elever med prestationsorientering (Elliot & Harackiewicz, 1996).  

      Elliot and Harackiewicz (1996) har delat upp prestationsorientering i två separata 

koncept, ”performance-approach”, vilket i denna uppsats omnämns som prestation – 

uppvisande orientering, och ”performance-avoidance”, vilket omnämns som prestation – 
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undvikande orientering. De ansåg att den dikotoma klassificeringen mellan uppgifts- och 

prestationsorientering innebar att gradskillnader i de olika motivationsstilarna inte fångades. 

Elliot och Church (1997) bevisade dessa gradskillnader, de visade att uppgiftsorientering gick 

att relatera till målinriktat beteende, prestation – undvikande orientering kunde kopplas till 

rädsla att misslyckas och prestation – uppvisande orientering kunde kopplas till både 

målinriktat beteende och rädsla att misslyckas. 

     Den version som författarna till denna uppsats har valt att utgå ifrån baseras på 

utvecklingen av Elliot och Churchs (1997) tre faktorer som gör uppdelningen mellan målet 

att utveckla en förmåga (uppgiftsorientering), målet att visa upp en förmåga (prestation – 

uppvisande orientering) samt målet att undvika att visa avsaknad av en förmåga (prestation – 

undvikande orientering). Definitionen av målorientering är i denna version ”Syften eller 

motiv till målinriktat beteende.” (Författarnas översättning från Midgley et al, 1998, pp. 115).  

 

      Teorin om målorientering i klassrummet. Teorin om målorientering har visat sig vara ett 

användbart verktyg i utforskande och analys av hur olika klassrumsstrukturer och skolmiljöer 

påverkar studenters motivation och inlärning (Hennessey, 2010; Midgley et al., 1998). Till 

exempel har forskare undersökt hur lärare skapar olika målstrukturer i klassrummet genom 

användning av instruktioner, gruppindelningar och utvärderingar. Hos studenter som tror att 

deras lärare värderar försök, ansträngning och förståelse är det mer troligt att se 

uppgiftsorientering. På samma sätt är det vanligare att studenter, med en skolorganisation och 

lärare som fokuserar på tävlingar och jämförelse med andra studenter, har 

prestationsorientering (Hennessey, 2010). Elevernas ålder verkar vidare påverka deras 

målorientering då det har visat sig att mellanstadieelever är mer orienterade mot 

prestationsmål och mindre mot uppgiftsmål än högstadieelever (Midgley et al., 1998). 

 

      Målorientering och kreativitet. Generellt finns mycket forskning och utvecklingsteorier 

som talar för att målorientering spelar en signifikant roll i sociala och pedagogiska situationer 

men även inom andra kunskapsområden inom psykologin som personlighet och psykisk 

ohälsa (Charnyshova, 2010; Hennessey, 2010). Olika målorienteringar har relaterats till bland 

annat akademisk framgång (Meece & Miller, 2001; Schiefele & Csikszentmihalyi, 1995), 

akademiskt självförtroende och självkänsla (Skaalvik, Valas & Sletta, 1994), tilltro till sin 

egen förmåga, engagemang och ambition (Hennessey, 2010), ångest och självupplevelse 

(Skaalvik, 1997) samt inre motivation (Elliot & Harackiewicz, 1996).  
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      De mönster som har sammankopplats med en uppgiftsorientering liknar enligt Hennessey 

(2010) attityder och beteenden som associeras med hög nivå av kreativt presterande. Vid 

validering av mätinstrument som används vid skattning av målorientering, har det bland 

annat visat sig att uppgiftsorientering har en positiv relation med en tro på egen förmåga, 

självreglerad inlärning och positiva känslor. Relationen mellan en uppgiftsorientering och 

adaptiva inlärningsmönster är, enligt Midgley et al. (1998), tydlig. Prestation-uppvisande 

orientering samt prestation-undvikande orientering har inte visat sig ha en signifikant relation 

till tro på egen förmåga och självreglerad inlärning. Dessutom verkar dessa orienteringar ha 

en negativ relation till positiv affekt (Midgley et al., 1998).   

      Trots den tydliga och välstuderade kopplingen mellan inre motivation och kreativitet, och 

sambandet mellan inre motivation och uppgiftsorientering, är kopplingen mellan kreativitet 

och målorientering dock lite undersökt. Utifrån existerande forskning går det att ana att det 

skulle föreligga ett positivt samband mellan elevers uppgiftsorientering och kreativitetsnivå. 

Det bör dock understrykas att kopplingen mellan inre motivation och uppgiftsorientering än 

så länge endast är teoretisk, på samma sätt som det saknas empiri kring kopplingen mellan 

målorientering och kreativitet generellt, och mer specifikt mellan uppgiftsorientering och 

kreativitet. Forskningsfältet är fortfarande relativt ungt och det utbud av studier som går att 

finna visar på icke konsistenta, svaga och tvetydiga samband. En studie som har gjorts inom 

området har funnit att kreativitet och uppgiftsorientering korrelerar positivt (Kwang, 2005). 

En annan studie kunde inte visa på någon skillnad i målorienteringsskalorna då samtliga 

målorienteringar korrelerade svagt positivt med kreativitet (Hui, 2007). Samma studie visade 

också på prestationsmål och undvikandemål som svaga mediatorer av en stark relation mellan 

regleringsförmåga och kreativitet. En studie (Hill, Tan & Kikuchi, 2008) försökte koppla 

målorienteringsskalorna till tro på egen kreativ förmåga, men lyckades inte fullt ut då 

korrelationer bara hittades mellan vissa aspekter av tro på egen kreativ förmåga och 

målorientering.     

      Sammanfattningsvis är kopplingen mellan målorientering och kreativitet fortfarande 

relativt outforskad och sannolikt, på samma sätt som kopplingen mellan inre/yttre motivation 

och kreativitet, mer komplex än att det ena konsekvent leder till det andra. 

 

      En konceptualisering av kopplingen mellan motivation och kreativitet. Hennessey (2010) 

skriver att flera forskare konceptualiserar motivationsstil respektive kreativitet som stabila 

egenskaper hos individen. Den forskning som fokuserar på kopplingen mellan motivation och 
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kreativitet har dock ofta en annan utgångspunkt. Kreativt beteende och den motivation som 

driver det, ses snarare som flytande situationsbaserade tillstånd (Hennessey, 2010). Forskare 

som har ett socialpsykologiskt förhållningssätt till studiet av kopplingen mellan kreativitet 

och motivation strävar efter att kontrollera för och minimera påverkan av individuella 

skillnader i sina forskningsdesigner. I dessa studier används mätningar av individuella 

skillnader därav som kontrollvariabler snarare än utfallsvariabler. Kreativitet 

konceptualiseras alltså av dessa forskare som ett tillstånd, snarare än en egenskap, som till 

stor del styrs av motivationsfaktorer, vilka i sin tur påverkas av miljöfaktorer som till 

exempel lärarstil (Hennessey, 2010).  

      Författarna till denna studie utgår från ett interaktionellt, systemiskt perspektiv, där 

miljön, men även personen, tros ha betydelse för kreativitet och målorientering. Fokus i 

studien är dock främst att undersöka mer specifikt hur miljön kan påverka dessa två variabler. 

Elevers målorientering undersöks som prediktorer för kreativitetsnivå (Hypotes II), vidare 

undersöks hur elevers målorientering i sin tur prediceras av lärarstil (Hypotes III).  

 

Hypotes II: Elevers målorientering predicerar kreativitetsnivå. 

Hypotes III: Kreativitetsfrämjande lärarstil predicerar elevers målorientering. 

 

Studiens kontrollvariabler 

Många olika variabler påverkar den kreativa förmågan. Tidigare forskning har bland annat 

undersökt vilken betydelse personlighet, kön och kultur kan ha för kreativitet. Författarna till 

denna uppsats valde att inkludera dessa som kontrollvariabler i analysen. Syftet var att kunna 

utröna effekten av kreativitetsfrämjande lärarstil samt målorientering på den kreativa 

förmågan under kontroll för personlighet, kön och kultur. I denna studie kontrollerar 

författarna för hemspråk för att närma sig kulturtillhörighetens betydelse för kreativitetsnivån 

i urvalet. 

 

      Personlighet och kreativitet. Som tidigare nämnts har västerländska forskare länge 

fokuserat på den kreativa personen, på stora C, de framgångsrika konstnärerna och 

vetenskapsmännen. Forskare har intresserat sig för att hitta de komponenter som konstituerar 

den kreativa personligheten och de är eniga om att individuella karaktäristika är viktiga 

prediktorer för kreativitet (Feist, 2010; Furman, 1998; Runco, 2007) även om andra variabler 



21 

 

som inte går att relatera enbart till individen, är av minst lika stor vikt för förståelsen av 

kreativitet (Runco, 2007). 

     Personlighet definieras ofta av psykologer som unika och relativt stabila tanke-, känslo-, 

beteende- och motivationsmönster som karakteriserar en individ (Feist, 2010). I denna 

uppsats konceptualiseras personlighet utifrån ”Big Five personality dimensions”, omnämnt i 

studien som femfaktormodellen, med dimensionerna öppenhet, samvetsgrannhet, 

extraversion, vänlighet, och emotionell instabilitet, vilken är utvecklad av Costa och McCrae. 

Varje individ har svagare eller starkare drag av alla fem egenskaper. Femfaktormodellen är 

väl använd och citerad och har haft stort inflytande på teoriutveckling och forskning inom 

personlighet (George & Zhou, 2001). 

     Utifrån femfaktormodellen har Dollinger, Urban och James (2004) undersökt förhållandet 

mellan personlighet och kreativitet. Resultaten visade att den enda av dimensionerna som 

korrelerade konsekvent med kreativitet var öppenhet. I flera studier har intressanta samband 

hittats mellan öppenhet och kreativitet (Cropley, 2001; Runco, 2007). En sådan koppling är 

inte förvånande då öppna personer tenderar att vara nyfikna och fantasifulla (Feist, 2010). 

Vidare har Prabhu, Sutton och Sauser (2008) undersökt förhållandet mellan kreativitet, 

öppenhet och motivationsstil och har funnit en medierande effekt för inre motivation.   

    Sammanfattningsvis kan sägas att varje person har potentialen att vara kreativ, den kreativa 

nivån bestäms utifrån den plats/miljö som personen befinner sig i men också utifrån 

personlighet. Av femfaktormodellens dimensioner verkar öppenhet vara den faktor som 

främst samvarierar med kreativitet. 

 

     Barn och personlighet. Trots tidigare föreställningar om att barns personlighet är 

föränderlig och svår att mäta har senare studier inom fältet pekat på en viss stabilitet i 

temperament och personlighet över tid hos barn och ungdomar, speciellt efter tre års ålder 

(De Freuyt et al., 2006; Neppl et al., 2010; Prinzie & Dekovic, 2008) och att 

femfaktormodellen är applicerbar på utforskandet och mätning av barns personlighet 

(Barbaranelli, Caprara, Rabasca och Pastorelli, 2003). Utifrån femfaktormodellen har 

Barbaranelli et al. (2003) utvecklat ett frågeformulär som kan användas för att mäta barns 

personlighet, vilket har använts i denna studie.      

 

      Könsskillnader i kreativitet. Baer och Kaufman (2008) har gjort en sammanställning av 

studier som har undersökt könsskillnader gällande kreativitet. De sammanfattar att ingen 
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enkel slutsats kan dras utifrån de empiriska bevis som finns idag gällande könsskillnader i 

kreativitet, där kreativitet uppmätts med kreativitetstest som mäter divergent tänkande. Ett 

vanligt resultat är enligt Baer och Kaufman (2008) att inga könsskillnader kan bevisas. Baer 

och Kaufman (2008) menar att det vore osannolikt att en metaanalys skulle hitta generella 

signifikanta könsskillnader på sådana test. De skriver dock vidare att om en ”vinnare” skulle 

utses av grupperna, så vore det flickor och kvinnor framför pojkar och män.  

      Det finns olika förklaringsmodeller till sådana skillnader; biologiska respektive mer 

socialkonstruktivistiska modeller, utvecklingsteorier som betonar att skillnader mellan könen 

kan vara relaterade till specifika utvecklingsperioder och uppgiftsrestriktioner samt sådana 

som tar hänsyn till både arv och miljö (Baer & Kaufman, 2008; Lubart, 2010). Baer och 

Kaufman (2008) skriver att eventuella könsskillnader i kreativitet mest sannolikt skulle bero 

på betingelser i miljön.  

      Författarna valde att inkludera variabeln kön i analysen för att se om urvalet i studien 

presterar enligt tidigare forskning, där signifikanta könsskillnader sällan visas, eller skiljer sig 

från dessa grupper som tidigare har studerats.   

 

      Kreativitet och kultur. Kreativitet kan påverkas av kultur på flera olika sätt; vad värderas 

inom den kultur som vi befinner oss i? Vilka normer och förväntningar finns? Kreativitet kan 

alltså betyda olika saker i olika kulturer (Runco, 2007). Gällande kulturens inverkan på 

kreativitet finns studier som visar både för och emot att kultur skulle ha någon påverkan på 

kreativitetsnivå inom individer såväl som grupper.  

      Det har gjorts flera empiriska undersökningar av skillnader i kreativitet mellan kulturer 

(Lubart, 2010; Runco, 2007). Exempelvis har Jellen och Urban (1989) utforskat kreativ 

förmåga hos barn, med mätinstrumentet Test for Creative Thinking-Drawing Production 

(TCT-DP), i elva länder runt om i världen. Studien visade att barn i västerländska länder som 

USA, England och Tyskland fick högre poäng än barn ifrån österländska länder som 

Indonesien, Indien och Kina. Sådana resultat, som visar på fördelar hos västerländsk 

befolkning gällande kreativ förmåga, är relativt vanliga. Samtidigt finns också studier som 

pekar i en annan riktning (Lubart, 2010). Det är i denna diskussion viktigt att understryka att 

forskning kring kreativitet i olika delar av världen har dominerats av västerländska paradigm. 

Studier utgår från västerländska definitioner och använder västerländska mätinstrument. För 

att ge en rättvis bild av likheter och olikheter i kreativ förmåga behövs mätinstrument som tar 

hänsyn till olika kulturers konceptualisering av kreativitet. 
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Sammanfattning av forskningsfältet kreativitet i klassrummet och behov av framtida forskning 

Även om intresset för kreativitet har funnits länge är kreativitetsforskningen relativt ung. Det 

är ett mångfacetterat forskningsfält som intresserar flera discipliner. Gällande kreativitet i 

skolan är forskningsutbudet än så länge relativt begränsat, då den tidiga kreativitets-

forskningen främst intresserat sig för genialitet och den kreativa individens originalitet. De 

senaste fyrtio åren har ett intresse växt för en systemisk konceptualisering av kreativitet, 

vilket har lett till fler studier om miljöns påverkan på kreativitet. Det har gynnat den 

forskning som intresserat sig för kreativitet i skolan, då en sådan förståelse lyfter fram 

faktorer utanför individen som kan påverka kreativitet, så som kreativitetsfrämjande lärare. 

Flera författare understryker dock avsaknaden av tillräckligt bärande teorier och empiri inom 

skolmiljöfältet. Framförallt efterlyses studier som undersöker hur individuella karakteristika 

och miljön interaktivt påverkar kreativitet, samt studier, liksom mätinstrument, som separerar 

olika mekanismer i miljön som kan bidra till kreativitet och i så liten grad som möjligt mäter 

individuell kreativitet (Hennessey, 2010; Niu & Liu, 2009)  

      Motivation är en faktor som har relaterats till kreativitet i en mängd studier. De flesta 

studier som gjorts på kopplingen mellan motivation och kreativitet har utgått från dikotomin 

inre/yttre motivation. Inre motivation har främst visats leda till högre nivåer av kreativitet. En 

motivationsteori som har vuxit sig populär inom pedagogiken och klassrumsforskningen är 

Teorin om målorientering. Olika typer av målorientering har relaterats till utfall inom en 

skolkontext, så som akademisk framgång, engagemang och tilltro till sin egen förmåga. 

Uppgiftsorientering, där målet är att klara en uppgift och att utveckla sin egen förmåga, har 

sammankopplats med beteende och attityder som associerats med inre motivation och därav 

även kreativitet. Kopplingen mellan kreativitet och målorientering är dock relativt outforskad. 

Hennessey (2010) efterlyser också forskning kring hur kreativitetsfrämjande lärarstil 

påverkar elevers motivation. Författarna har inte funnit några studier som har undersökt den 

relationen, ambitionen är att med denna studie bidra med ny kunskap inom fältet. 

  

Syfte, frågeställning och sammanfattning av hypoteser  

Den här studien ämnar undersöka kreativitet i klassrummet genom att studera hur kreativitets-

främjande lärarstil samt elevers målorientering påverkar elevers kreativitet. Dessutom 

undersöks hur elevernas målorientering i sin tur kan påverkas av kreativitetsfrämjande 

lärarstil (figur 1). Elevers personlighet, hemspråk och kön har inkluderats som 
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kontrollvariabler. Det främsta syftet att författarna valde just mellanstadieelever som 

deltagare i studien var att författarna ansåg det viktigt att utforska kreativitet i lägre åldrar då 

kreativitet är en förmåga som kan stimuleras tidigt i livet. Runco (2008) betonar möjligheten 

att utveckla sin kreativa förmåga genom aspekten potential. Då författarna utgår från en 

systemisk förståelse och ett socialpsykologiskt intresse av kreativitet hos elever, ligger fokus 

främst på aspekterna plats, hur faktorer i skolmiljön kan bidra till kreativitet, samt process 

och potential, hur elevers kreativa process och potential kan prediceras av lärarstil och 

motivation.  Tidigare forskning har visat att olika faktorer i skolmiljön kan påverka elevers 

kreativitetsnivå, varav kreativitetsfrämjande lärarstil och motivation är två sådana faktorer. 

Skolmiljön är dock en plats där kreativitetens samtliga P’n är aktiva och viktiga: alltså även 

person (elevernas personlighet), produkt (elevernas slutprestation) samt påverkan (elevernas 

påverkan på varandra). 

      Studien syftar till att bidra till utvecklingen av forskningsfältet kreativitet i klassrummet 

genom undersökning av olika variablers betydelse för kreativitet men även genom 

användning och utveckling av mätinstrument. Studien utgår från följande hypoteser: 

 

§ Hypotes I: Kreativitetsfrämjande lärarstil predicerar elevers kreativitet.  

§ Hypotes II: Elevers målorientering predicerar elevers kreativitet.  

§ Hypotes III: Kreativitetsfrämjande lärarstil predicerar elevers målorientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell av studiens hypoteser/utgångspunkt. 
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     Dessutom undersöks personlighet, kön och hemspråk som kontrollvariabler, i syfte att 

utröna deras eventuella roll för den kreativa förmågan i detta urval.  

 

Metod 

Studiens upplägg var att utifrån en kvantitativ metodik undersöka studiens hypoteser. 

Elevernas personlighet, kön och hemspråk var kontrollvariabler som undersöktes i syfte att 

utröna deras eventuella roll för den kreativa förmågan samt i förhållande till motivation i 

urvalet.  

 

Urval och deltagare 

Urvalet var begränsat till elever i årskurs fyra och fem, i åldern tio till elva år. Deltagarna 

kommer från tre skolor i Skåne samt från en skola i Stockholm. Urvalsprocessen var sådan att 

författarna främst ringde till skolor i Malmö- och Lund-området. Fyra skolor, totalt 133 (63 

pojkar/70 flickor) elever och sju lärare, deltog slutligen i studien. Från två skolor deltog alla 

elever i årskurs fyra och fem, från de andra två skolorna deltog endast vissa klasser.  

      De deltagande skolorna finns i olika kontexter, de representerar storstad så väl som 

landsbygd, kommunal som fristående skola och de har olika pedagogiska inriktningar. Inom 

ramen för denna studie finns dock inte utrymme att utförligare diskutera hur pedagogisk 

inriktning eller typ av skola skulle kunna bidra till den kreativa miljön.  

      Ett visst bortfall uppstod av olika skäl. Bortfallet från Skola 1 berodde delvis på att skolan 

besöktes vid två separata tillfällen och att fem elever inte hade fyllt i alla formulär på grund 

av frånvaro vid något av tillfällena då skolan besöktes. Resten av bortfallet från Skola 1 och 

från övriga skolor berodde på att endast data från dem som ville och som hade tillåtelse från 

vårdnadshavare att delta, inkluderades i studien. Alla elever i klasserna som besöktes fick 

dock genomföra testningarna. Från Skola 1 deltog 43 av 51 elever, från Skola 2 deltog 57 av 

60 elever, från Skola 3 deltog 19 av 21 elever och från Skola 4 deltog 14 av 32 elever. Detta 

innebär ett bortfall på 19 % av urvalet. 

 

Mätinstrument 

Mätning av kreativitet  

Det finns enligt Cropley (2000) inte mindre än 255 instrument som mäter kreativitet. De 

senaste tio åren har säkerligen ännu fler test utvecklats. Trots den stora tillgängligheten av 

sådana test har många kritiserats genom att deras användbarhet har ifrågasatts. Plucker och 
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Makel (2010) menar att det kan vara problematiskt att mäta kreativitet då det är svårt att 

definiera vad kreativitet är. Cropley (2000) har gjort en sammanställning av några av de 

kreativitetstest som används inom forskning. I sammanställningen betonas vikten av att mäta 

kreativitet på olika sätt, då kreativitet är ett multidimensionellt koncept, vilket författarna i 

denna studie har tagit hänsyn till. De två valda instrumenten, som beskrivs nedan, mäter 

enligt Cropley (2000) den kreativa processen (process), där fokus ligger på hur eleverna 

utvecklar en kreativ produkt. Runco (2010) menar även att det ena valda instrumentet, 

Unusual Uses Test, även kan sägas mäta den kreativa produkten (product) samt den kreativa 

potentialen (potential). 

 

      Unusual Uses Test (UUT). För att uppskatta elevernas kreativitetsförmåga användes 

delvis kreativitetstestet UUT, ursprungligen utvecklat för vuxna av Guilford (1967). Enligt 

Runco (2007) vidareutvecklades testet för att användas för testning av barn av Wallach och 

Kogan. UUT har sedan vidareutvecklats av Torrance (1990) genom att det ingår i testbatteriet 

”Torrance Test of Creative Thinking”. 

      UUT är ett verbalt divergent produktionstest. Divergent tänkande är en aspekt av 

kreativitet och innebär att man söker flera sätt att lösa ett problem på, medan motsatsen, 

konvergent tänkande innebär att man finner ett rätt svar. UUT mäter fyra olika komponenter 

av divergent produktion; idéflöde (antal idéer), flexibilitet (att generera idéer från olika 

perspektiv), originalitet (nya idéer) och elaboration (utveckla idéer).     

      Instruktionerna för testet är att deltagarna ska försöka komma på så många olika 

användningssätt de kan för ett välkänt objekt (vanligen en tegelsten). I denna studie valdes ett 

tomt mjölkpaket, ett objekt som tidigare har använts i en studie av Hoff (2003). Ett tomt 

mjölkpaket är ett välkänt objekt för barn och har därför ansetts vara passande (Hoff, 2003). 

Eleverna ombeds att inom femton minuter skriva ner så många olika användningssätt de kan 

komma på för ett tomt mjölkpaket.   

     UUT är ett välanvänt kreativitetstest och har enligt Hennessey (2010) visat sig ge relativt 

stabila mått på den kreativa förmågan och problemlösningsstil. En redovisning av de 

psykometriska egenskaperna hos UUT har inte hittats av författarna.  

 

      Bedömning av UUT. Fyra komponenter av divergent tänkande har identifierats; idéflöde, 

flexibilitet, elaboration och originalitet. Författarna valde att bedöma testen utifrån de tre 

första kriterierna. Originalitet ansågs vara ett svårbedömt kriterium. En elev gav till exempel 



27 

 

ett originellt förslag på användning av ett tomt mjölkpaket men hänvisade till en hemsida där 

idén utvecklats. Idén var originell i jämförelse med andra elevers förslag men inte särskilt 

kreativ med tanke på definitionen av kreativitet som något nytt. Testen poängsattes med ett 

poäng för varje idé, ett poäng för varje ny kategori samt tre poäng för elaboration, det vill 

säga utveckling av idéer. Därefter räknades poängen samman för de olika kriterierna och 

varje elev fick ett samlat poäng på UUT.  

 

      Test of Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP). Det andra testet som valdes 

för att uppskatta elevernas kreativitet är TCT-DP (Urban, 1991), (bilaga 1). Cropley (2000) 

rekommenderar att använda TCT-DP framför andra välkända kreativitetstest. TCT-DP skiljer 

sig från många andra test, på så sätt att instrumentet speglar ett försök till en mer holistisk och 

gestaltorienterad ansats vid mätning av kreativ förmåga (Cropley, 2000). Ofta används test 

som enbart ger kvantitativ information om en begränsad aspekt av den kreativa förmågan 

(Urban, 2004), så som divergent produktion och tänkande (Cropley, 2000). Med TCT-DP tas 

inte bara divergenta eller kvantitativa aspekter med i bedömningen av kreativ förmåga utan 

även aspekter som kvalitet, (mentalt) risktagande, att överträda gränser, originalitet och 

humor (Urban, 2004).  

      Testet innebär att deltagarna får ett papper med ofullständiga figurer, de ombeds sedan att 

använda dessa i fullbordandet av en teckning. Variationen i figurernas utseende ger möjlighet 

för både konventionella och annorlunda tolkningar (Dollinger et al., 2004). Inom femton 

minuter får deltagarna fullborda teckningen och de ombeds att använda alla figurerna. I 

instruktionerna sägs också att det inte finns några rätt eller fel, att man är fri att använda 

figurerna hur man vill. Författarna i den här studien tillade att eleverna inte skulle titta på vad 

de andra eleverna ritade, då de satt bredvid varandra under testningen och en risk för 

imitation kunde finnas. Instruktionerna är enkla och lämpliga för yngre barn (Dollinger et al., 

2004). 

      TCT-DP:s psykometriska egenskaper har utvärderats i ett flertal studier. 

Interbedömarreliabiliteten har i flera studier visat sig vara runt .90 (Cropley, 2000; Urban, 

2004). Test-retestreliabiliteten har i en studie visat sig vara .81 (Bröcher refererat i Urban, 

2004), medan andra studier har visat värden på .70 - .75 (Cropley, 2000). Det är enligt Urban 

(2004) svårare att utforska testets validitet då det inte finns andra test som är direkt 

jämförbara. Information från flera olika källor och instrument behövs. Faktoriell validitet och 

relationer med andra kreativitetstest har undersökts, resultatet visar stöd för begreppsvaliditet, 
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både gällande konvergenta och divergenta mått (Dollinger et al., 2004). Testet korrelerar 

exempelvis med lärares kreativitetsbedömningar med .82. Dessutom har det visat sig att 

TCT-DP skiljer mellan personer som ägnar sig åt erkänt kreativa sysselsättningar och de som 

inte gör det (Cropley, 2000). 

 

      Bedömning av TCT–DP. Bedömningen baserade sig på Hoff och Makbouls (Makboul, 

2009) bedömningskriterier (bilaga 2), vilka är en vidareutveckling av den ursprungliga 

bedömningsmanualen. De förändringar som gjordes utifrån originalversionen var att 

undersökningsdeltagarna också fick komma på en titel som skildrar teckningen. Därmed 

anpassades bedömningskriterierna till den nya versionen. Hoff och Makboul (Makboul, 2009) 

la till ett kriterium som skulle bedöma titelns humor samt ett som skulle bedöma titelns 

originalitet. Kriteriet för hur snabbt teckningen målades togs dessutom bort i denna version, 

då det enligt Makboul (2009) har visats att en tidsbegränsning har en hämmande effekt för 

kreativitet. Dessa förändringar påverkade inte reliabiliteten för instrumentet (Makboul, 2009).  

      Det finns totalt femton kriterier som bedöms på en sexgradig skala (1= inget, 6= mycket 

hög grad). Totalpoängen räknas sedan samman och höga poäng reflekterar högre 

kreativitetsförmåga.  

     Författarna diskuterade gemensamt fram hur bedömningen skulle göras, vad som skulle ge 

låga respektive höga poäng. Därefter gjordes enskilda bedömningar på de andra exkluderade 

testen, från respektive författare. Dessa bedömningar jämfördes sedan med varandra och 

eventuella skiljaktigheter diskuterades igenom, för att få en så gemensam bild som möjligt av 

vad varje kriterium innebar. Därefter bedömde författarna tillsammans alla test utifrån de 

riktlinjer som skapats under diskussionen kring bedömning. Författarna skaffade sig först en 

uppfattning av hur hela urvalet hade presterat. Därefter bedömdes i ett första skede varje 

skola var för sig, på de femton bedömningskriterierna. När alla bedömningar hade gjorts 

valdes de lägst respektive högst bedömda testen ut från varje skola för att jämföras. Vissa 

små justeringar gjordes i poängsättningen efter denna jämförelse. Poängen inom vissa 

kriterier ändrades för de som, i jämförelse med de andra, hade fått för höga eller låga poäng. 

Detta gjordes för att få ett så rättvist mått på kreativiteten i jämförelse med hela urvalet som 

möjligt. 
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      Sammanslagen poäng på UUT och TCT-DP. Testen mäter kreativitet på olika sätt, dels 

utifrån ett mer holistiskt, gestaltpsykologiskt perspektiv (TCT-DP), dels utifrån en verbal och 

divergent produktion-aspekt (UUT). Det finns ingen signifikant korrelation mellan testen, r    

-.090, p=.304, vilket man skulle kunna förväntat sig då båda instrumenten syftar till att mäta 

kreativitet. En icke-signifikant korrelation tyder troligen på att de mäter olika aspekter av den 

kreativa förmågan, vilken är flerdimensionell. Författarna valde att ge varje elev ett 

sammanlagt kreativitetspoäng och slog därför samman testen så att de stod för lika stor del av 

de sammanlagda poängen. 

 

Mätning av kreativitetsfrämjande lärarstil - ”Min lärarstil”. Soh (2000) har utvecklat ett 

självskattningsformulär, Creativity Fostering Teaching Index (CFTIndex), som mäter lärares 

kreativitetsfrämjande beteende. Formuläret består av 45 frågor som är baserade på nio 

kreativitetsfrämjande beteenden som Cropley (1997) har formulerat; independence, 

integration, motivation, judgment, flexibility, evaluation, question, opportunities och 

frustration. Varje beteende mäts utifrån fem frågor. Respondenten får fylla i en sexgradig 

skala för hur ofta de ägnar sig åt ett beteende.  

     Soh (2000) har utvärderat formuläret och resultatet visar på god reliabilitet med 

Cronbach´s alfa på .96 (Soh, 2000). Soh (2000) skriver att även om ytterligare 

valideringsarbete behövs för att hitta stöd för formulärets värde, är validiteten tillräckligt god 

då den korrelerar väl med ett annat test som mäter kreativa egenskaper, med median på  

r= .415. Soh (2000) kontrollerade också för huruvida det fanns signifikanta skillnader i 

respondenternas svar utifrån kön och ursprung (”race”). Resultatet visade att män skattar 

signifikant lägre än kvinnor på CFTIndex. Vidare visade det sig att lärare med kinesiskt 

ursprung skattade sig signifikant lägre än lärare med annat ursprung.   

      Det fanns ingen svensk version av CFTIndex varför en särskild översättningsprocedur, 

”back-translation process”, antogs. Samma procedur användes även för andra frågeformulär 

som används i studien och som behövde översättas. Syftet var att förhindra att frågornas 

innebörd skulle förändras och därmed påverka testets validitet. Formuläret översattes först 

från engelska till svenska av uppsatsens handledare, för att sedan översättas från svenska 

tillbaka till engelska av en professionell översättare. Därefter granskades det av två personer 

med engelska som modersmål. De fick jämföra de ursprungliga frågorna på engelska med 

den översatta engelska versionen och bedöma huruvida de överensstämde. Bedömarna gav 

sedan förslag på eventuella förändringar på de frågor som de ansåg hade låg 



30 

 

överensstämmelse. För det aktuella formuläret föreslogs inga förändringar av bedömarna. 

Formuläret heter efter översättningen Min lärarstil (bilaga 2). 

 

      Bedömning av ”Min lärarstil”. Poäng på varje fråga räknades samman för varje lärare. 

 

Mätning av elevers målorientering – ”Hur jag tänker”. För att uppskatta elevers motivations-

stil användes en svensk översättning av testet Achievement Goal Questionnaire (AGQ) 

(bilaga 3), vilket har utvecklats och validerats av Midgley et al. (1998). Det är ett 

frågeformulär där respondenten får skatta sig själv på en sexgradig skala, från ”Stämmer 

nästan aldrig” till ”Stämmer nästan alltid”, på arton frågor. Frågorna tillhör de tre olika 

skalorna – uppgiftsorientering, prestations-uppvisande respektive prestations-undvikande 

orientering, med sex frågor per skala. 

      AGQ har använts i flera stora studier och är ett validerat instrument (Midgley et al., 

1998). De tre skalorna, uppgiftsorientering, prestations-uppvisande och prestations-

undvikande orientering, har alla god intern konsistens (Cronbach´s alfa .84). Korrelationer 

mellan skalorna visar dock att de mäter olika motivationsstilar. Uppgiftsorientering har inte 

visat sig korrelera med någon av prestationsorienteringarna medan korrelationen mellan 

prestation-uppvisande och prestation-undvikande var r=.56 (Middleton & Midgley, 1997). 

Skalorna uppgiftsorientering och prestation-uppvisande orientering har visat sig vara relativt 

stabila över tid, med en korrelation, eller så kallad stabilitetskoefficient, på .41 för 

uppgiftsorientering och .34 för prestation-uppvisande orientering. Tiden mellan mätningarna 

var två år. Skalorna har också visat sig fungera väl i olika kulturella kontexter och oavsett 

kön (Midgley et al., 1998). AGQ:s validitet har också utforskats och gällande 

begreppsvaliditet har Midgley et al. (1998) funnit signifikanta och positiva korrelationer 

mellan AGQ och ett annat test som mäter målorientering, r=.63 för prestations-

orienteringsskalorna och r=.67 för uppgiftsorienteringsskalorna. 

      Begreppsvaliditet har också utvärderats genom att undersöka relationen mellan de tre 

skalorna och andra begrepp som enligt teori och forskning anses vara viktiga för de fenomen 

som är i fokus (Midgley et al., 1998). Vidare har det utforskats huruvida ett begrepp kan 

skiljas från andra närliggande begrepp där de tre skalorna har undersökts i flera olika 

faktoranalyser. Sammantaget visar dessa analyser att samtliga skalor har tillfredsställande 

begreppsvaliditet och visar liknande effekter oberoende av kön eller etnicitet. Skalorna har 

också kunnat användas effektivt med studenter i flera olika åldrar (Midgley et al., 1998).  
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     Formuläret är ursprungligen på engelska och genomgick samma översättningsprocedur 

som formuläret Min lärarstil. Den enda förändringen som gjordes efter uttalande från de två 

bedömarna med engelska som modersmål var i fråga 17 där ”lärare” ändrades till pluralform. 

Frågeformuläret heter efter översättning Hur jag tänker.   

 

      Bedömning av ”Hur jag tänker”. Poäng (1-5) för varje skala, uppgiftsorientering, 

prestation - uppvisande orientering och prestation - undvikande orientering, räknades 

samman. 

 

Mätning av barns personlighet – ”Hur jag är”. För att mäta elevernas personlighet användes 

en översatt version av Big Five Questionnaire – Children version (BFQ-C), ”Hur jag är” 

(bilaga 4). Originalet är utvecklat av Barbaranelli et al. (2003). BFQ-C är utformat för att 

kunna användas för barn i åldern åtta till nio år. Formuläret består av sextiofem frågor som 

tillsammans mäter Big 5-faktorerna extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, emotionell 

instabilitet och öppenhet. Eleverna får skatta sig själva på en femgradig skala, från ”Stämmer 

nästan alltid” till ”Stämmer nästan aldrig”, för varje fråga.  

     Valideringsstudier visar tillfredsställande validitet för BFQ-C (Barbaraelli et al., 2003; 

Barbaranelli, Fida, Paciello, Di Giunta & Caprara, 2008; Muris, Meesters & Diederen, 2005). 

Gällande begreppsvaliditet och konvergenta mått har det visat sig att barn som beskriver sig 

själva som energiska, vänliga, samvetsgranna, emotionellt instabila och öppna, beskrivs på ett 

liknande sätt av lärare och föräldrar (Barbaranelli et al., 2008). Den divergenta validiteten har 

i Barbaranelli et al.´s (2008) studie visat sig vara något lägre på grund av hög korrelation 

mellan emotionell instabilitet och samvetsgrannhet. En annan studie som har utvärderat de 

psykometriska egenskaperna hos BFQ-C visar tillfredsställande intern konsistens, med 

Cronbach´s alfa mellan .71 och .83 (Muris et al., 2005). Samma studie fann att BFQ-C 

korrelerar med andra test som mäter barns personlighet.  

     Trots att formuläret är välkänt och validerat finns ingen svensk översättning av 

instrumentet.  Efter granskning av översättning ändrades flera frågor (nr. 26, 29, 32, 37, 41, 

42, 43, 54, 59, 61, 62, 63 och 65) i syfte att förbättra förståelsen och därmed formulärets 

reliabilitet. I formuläret ändrades till exempel i fråga nr. 29 ”Jag blir lätt sårad” till ”Jag tar 

lätt illa vid mig (blir stött)” efter jämförelse med originalet ”I easily get offended”. Vissa 

påståenden i formuläret ändrades redan innan översättningsproceduren för att de skulle gälla 

hur personen är generellt snarare än hur personen är för stunden. Exempelvis ändrades ”Jag 
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är på dåligt humör” (nr. 6) och ”Jag är ledsen” (nr. 31), till ”Jag blir lätt på dåligt humör” och 

”Jag blir lätt ledsen”. Fråga 36, ”Jag gillar att ta reda på vad som händer i världen”, ändrades 

också direkt vid första översättningen från ”I like to watch TV news and to know what 

happens in the world” till ”Jag gillar att få reda på vad som händer i världen” då kunskap om 

omvärlden går att fås utan att se på TV. 

     Slutligen gjordes en pilottestning med barn i nioårsåldern för att se om språket var 

förståeligt. Efter denna testning gjordes ytterligare några ändringar. I formuläret Hur jag är 

ändrades till exempel fråga nr. 42 ”Jag kan övertyga andra om min åsikt” till ”Jag kan få 

andra att tycka likadant som jag”, då testpersonerna inte förstått ordet ”övertyga”.  

      Bedömning av ”Hur jag är”. Varje fråga ger ett poäng mellan 1-5 och dessa räknades 

samman för varje faktor (extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, emotionell instabilitet och 

öppenhet) för varje elev. 

 

Procedur 

Författarna besökte de deltagande skolorna vid ett eller två tillfällen. Datainsamlingen skedde 

i de klassrum som eleverna brukade vara i. De satt på sina vanliga platser, bredvid varandra. 

Författarna arbetade fram, innan datainsamlingen påbörjades, en standardprocedur vid 

testning. Testen distribuerades i samma ordning och instruktionerna var samma för alla 

klasser. Först fick eleverna två kreativitetstester, därefter frågeformulär. Under 

instruktionerna betonades att det inte fanns några rätt eller fel samt att eleverna inte skulle bry 

sig om eller titta på vad kompisen bredvid skrev eller gjorde. Eleverna informerades också 

om att eventuella frågor besvarades individuellt. Dessa instruktioner gällde både för 

kreativitetstesten och för frågeformulären. Författarna fanns tillgängliga under testningen och 

svarade på de frågor som kom upp. Frågorna kunde röra sig om instruktionerna eller 

meningar som var svåra att förstå. Eleverna var fria att avbryta sitt deltagande när de ville. 

     Testningen skedde av praktiska skäl vid olika tidpunkter på dagen, efter vad som passade 

lärarna och undervisningen. Några klasser testades under förmiddagen, andra på 

eftermiddagen. En del av lärarna fyllde i formuläret ”Min lärarstil” under tiden då barnen 

testades, andra vid annat tillfälle. 

 

Etiska aspekter 

Metodologiskt anser författarna att det inte finns några betänkligheter gällande uppsatsens 

etiska aspekter. Etiska prövningsnämnden gjorde bedömningen att studien inte behövde 
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granskas (Dnr 2010/420) och samtycke från skolledning, lärare samt elever och deras 

vårdnadshavare har varit en förutsättning för deltagande i studien. Information om studien har 

getts till samtliga parter innan genomförandet (se bilaga 6 och bilaga 7).  

 

Statistisk analys 

Data kodades in för bearbetning med SPSS 17.0 för Windows, där regressionsanalys 

användes för att besvara studiens hypoteser. Vid testning av hypotes II a, där elevers 

målorientering antas predicera kreativitet, kunde regressionsanalys i SPSS inte genomföras, 

då förutsättningen om homoskedasitet (lika varianser) inte var uppfylld. Av denna anledning 

gjordes en regressionsanalys i statistikprogrammet STATA, med robusta standardfel. En 

sådan analys förstorar standardfelen, den tillåter statistisk tolkning även om den blir mindre 

effektiv. Beräkningen är dock fortfarande väntevärdesriktig, det vill säga ger en 

tillfredsställande skattning. Gällande hypotes IIb genomfördes tre separata regressions-

analyser, en för varje målorienteringskategori, då beroende variabel var i tre skalor. 

     I den statistiska analysen användes den sammanslagna poängen för kreativitetstesten 

konsekvent som mått på den kreativa förmågan. TCT-DP och UUT fångar olika aspekter av 

kreativitet och en sammanslagen poäng från de båda testen ger enligt författarna en mer valid 

bild av den kreativa förmågan. När resultaten presenteras står variabeln kreativitet alltså för 

den sammanslagna poängen för både TCT-DP och UUT. 

     Vidare delades lärare upp i två kategorier efter deras poäng på formuläret ”Min lärarstil”, 

hög- respektive låg kreativitetsfrämjande lärarstil. Dessa kategorier användes vid den 

statistiska bearbetningen av data. Lärarna delades in i kategorierna efter jämförelse med 

medelpoängen på kreativitetsfrämjande lärarstil för hela urvalet (M=209). Dessutom 

jämfördes lärarnas poäng med medelpoängen på Soh´s (2000) urval (M=215,37), där det 

engelska frågeformuläret har validerats på 117 lärare. Den grupp lärare som hade poäng över 

det totala urvalets medelvärdespoäng i denna studie samt högre poäng jämfört med 

medelvärdena i Soh´s studie, tilldelades kategorin hög kreativitetsfrämjande lärarstil. Den 

grupp lärare som hade poäng under urvalets medelpoäng samt under Soh´s medelvärde 

tilldelades kategorin låg kreativitetsfrämjande lärarstil.  

 

 

 

 



34 

 

Resultat 

 

Redovisningen av resultatet inleds med en presentation av deskriptiv statistik över studiens 

aktuella variabler där medelvärde och standardavvikelse ges för samtliga variabler inom hela 

urvalet samt uppdelat för varje skola. Därefter presenteras resultatet av testning av de 

hypoteser som studien undersöker.  

 

Deskriptiv statistik 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för aktuella variabler för hela urvalet och för varje skola. 
__________________________________________________________________________________________ 
     Totalt      Skola 1               Skola 2             Skola 3                Skola 4
   (n=133)       (n=43)                (n=57)              (n=19)                 (n=14) 
 
Variabel 
 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Kreativitet  
 

19,96 (4,81) 20,63 (4,35) 21,28 (5,06) 16,95 (3,64) 16,64 (3,32) 

Kreativitet (TCT-DP) 
 

30,94 (7,90) 31,72 (7,08) 32,26 (9,39) 28,37 (4,83) 26,64 (4,50) 

Kreativitet (UUT) 
 

11,00 (6,90) 11,56 (5,86) 12,30 (8,05) 7,21 (5,24) 9,14 (4,83) 

Uppgiftsorientering 
 

21,52 (4,62) 22,35 (5,10) 20,11 (4,19) 22,42 (4,41) 23,57 (3,76) 

Prestations-uppvisande 
Orientering 

17,07 (5,43) 19,14 (6,10) 15,74 (4,01) 17,21 (5,34) 16,00 (6,84) 

Prestations-undvikande 
Orientering 

16,23 (5,00) 17,35 (5,32) 15,50 (4,51) 16,95 (4,70) 14,86 (5,90) 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för kreativitetsfrämjande lärarstil för hela urvalet och för varje 

skola. 
    Totalt     Skola 1                Skola 2               Skola 3                Skola 4

    (n=7)     (n=2)                    (n=3)                  (n=1)                    (n=1) 
 M SD M SD M SD   
Kreativitetsfrämjande 
lärarstil 

209 13,79 198,5 10,55 224,33 17,03 205 194 

Antal lärare med hög 
kreativitetsfrämjande 
lärarstil 

3 0 3 0 0 

Antal lärare med låg 
kreativitetsfrämjande 
lärarstil  

4 2 0 1 1 

 

I tabell 2 går att utläsa hur medelvärdspoäng på kreativitetsfrämjande lärarstil skiljer sig 

mellan skolorna. Det redovisas också att skola 1, 3 och 4 hade lärare i kategorin låg 
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kreativitetsfrämjande lärarstil medan skola 2 hade lärare i kategorin hög kreativitetsfrämjande 

lärarstil.  

 

Statistisk analys av studiens hypoteser 

Resultat från testning av hypotes I och II samt analys av studiens samtliga variablers 

prediktion av kreativitet presenteras i tabell 3. Resultat av hypotes III redovisas separat i 

tabell 4 på grund av att beroende variabel här inte är kreativitet utan målorientering.  

  

• Modell 1 undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil som prediktor av kreativitet. 

• Modell 2 undersökte målorientering som prediktor av kreativitet. 

• Modell 3 undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil och målorientering som 

prediktorer av kreativitet. 

• Modell 4 undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil, målorientering och samtliga 

kontrollvariablers prediktion av kreativitet. 

 

Tabell 3. Prediktion av kreativitet utifrån studiens samtliga variabler 

 Modell 1 
   β              Sign. 

Modell 2 
β            Sign. 

Modell 3 
β             Sign. 

Modell 4 
β             Sign. 

Kreativitetsfrämjande 
lärarstil 

.238 .006  .198 .029 .140 .154 

Uppgiftsorientering  -.284 .003 -.239 .015 -.248 .041 

Prestation-uppvisande 
orientering 

 .054 .612 .089 .414 .020 .866 

Prestation-undvikande 
orientering 

 .043 .689 .036 .737 .053 .627 

Extraversion     .022 .880 

Vänlighet    -0.14 .886 

Samvetsgrannhet    -.149 .238 

Emotionell instabilitet    .132 .199 

Öppenhet    .182 .119 

Kön    -.089 .327 

Hemspråk    -.063 .459 

Beroende variabel: kreativitet.   
      Gällande hypotes I visade regressionsanalysen att 5,7 % av variationen i kreativitet kunde 

prediceras av kreativitetsfrämjande lärarstil då inga andra variabler inkluderades (Modell 1). 
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Lärarstil visade sig i denna analys inte ett ha slumpmässigt förhållande till kreativitet då 

elever med lärare inom kategorin hög kreativitetsfrämjande lärarstil fick signifikant högre 

kreativitetspoäng, β =.238. Då målorienteringsvariablerna inkluderades (Modell 3) var 

relationen mellan lärarstil och kreativitet fortfarande signifikant. Den visade att elever med 

lärare inom kategorin hög kreativitetsfrämjande lärarstil även hade högre kreativitetspoäng (β 

=.198). Då samtliga av studiens variabler inkluderas i analysen (Modell 4) visade resultatet 

dock att kreativitetsfrämjande lärarstil inte längre kunde fastställas som en signifikant 

prediktor av kreativitet. 

      Regressionsanalysen visade vid testning av hypotes II att variationen i kreativitet kunde 

prediceras till 5,4 % av elevernas målorientering då inga andra variabler inkluderades 

(Modell 2). Som går att utläsa i tabell 3 var det dock endast uppgiftsorientering som visade 

sig vara en signifikant prediktor, med en negativt predicerande kraft. De elever som skattade 

sig högre på uppgiftsorientering fick generellt lägre kreativitetspoäng, β =-.284. Denna 

negativa prediktion visade sig även vara signifikant då lärarstil inkluderades i analysen 

(Modell 3), β =-.239. Då samtliga av studiens variabler inkluderades i analysen (Modell 4) 

visade sig den enda signifikanta prediktorn vara uppgiftsorientering, β =-.248.  

      När variablerna kreativitetsfrämjande lärarstil och målorientering sammanvägdes i en 

regressionsanalys (Modell 3) visade de sig gemensamt kunna predicera 8,3 % av variationen i 

kreativitet. När kontrollvariblerna personlighet, kön och hemspråk inkluderades i 

regressionsanalysen (Modell 4) visades samtliga variabler som undersöks i studien predicera 

8,6 % av variationen i kreativitet.  
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Tabell 4. Prediktion av uppgiftsorientering (Modell Ua och Ub), prestation-uppvisande- 

(Modell PUPa och PUPb) och prestation – undvikande orientering (Modell PUVa och 

PUVb) utifrån enbart kreativitets-främjande lärarstil samt utifrån studiens samtliga 

variabler. 

                         BV: uppgiftsorientering                  BV: prestation-uppvisande             BV: prestation-

                  orientering             undvikande orientering 

Gällande hypotes III genomfördes regressionsanalys för att undersöka kreativitetsfrämjande 

lärarstil som prediktor för målorientering. Två analyser genomfördes för varje 

målorienteringskategori. 

• Modell Ua undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil som prediktor av 

elevernas uppgiftsorientering  

• Modell Ub undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil och samtliga 

kontrollvariablers prediktion av elevernas uppgiftsorientering. 

• Modell PUPa undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil som prediktor av 

elevernas  prestation-uppvisande orientering. 

• Modell PUPb undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil och samtliga 

kontrollvariablers prediktion av elevernas prestation-uppvisande orientering. 

• Modell PUVa undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil som prediktor av 

elevernas prestation-undvikande orientering.  

• Modell PUVb undersökte kreativitetsfrämjande lärarstil och samtliga 

kontrollvariablers prediktion av elevernas prestation-undvikande orientering. 

       

 Modell Ua 
    β         Sign.                                                        

Modell Ub 
     β        Sign.                   

Modell PUPa 
   β         Sign.                                                        

Modell PUPb 
     β        Sign.                   

Modell PUVa 
   β         Sign.                                                        

Modell PUVb 
     β        Sign.                   

Kreativitets-
främjande lärarstil 

-.267 .002 -.001 .992 -.214 .013 
 

-.201 .013 -.129 .139 
 

-.118 .152 

Extraversion 
 

  .018 .758   -.026 .746   -.072 .380 

Vänlighet 
 

  .066 .274   -.124 .123   -.057 .491 

Samvetsgrannhet   .395 .000   ,120 .135   .203 .015 

Emotionell 
instabilitet 

  .076 .204   .214 .008   .252 .003 

Öppenhet 
 

  .135 .026   .191 .019   .040 .623 

Kön   -.010 
 

.868   -.078 .329  
 

 .179. .031 

Hemspråk 
 

  -.033 .580   -.069 .391   -.116 .159 
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      Resultatet visade att kreativitetsfrämjande lärarstil predicerar 7,1 % av variationen i 

elevers uppgiftsorientering (Modell Ua). Samtliga variabler visade sig gemensamt predicera 

5,3% av variationen i elevers uppgiftsorientering (Modell Ub). Elever med lärare inom 

kategorin hög kreativitetsfrämjande lärarstil skattade sig signifikant lägre på 

uppgiftsorientering enligt Modell Ua. Då kontrollvariablerna inkluderades i analysen visade 

sig dock denna relation inte vara signifikant. Istället visade sig personlighetsdimensionerna 

samvetsgrannhet och öppenhet ha en signifikant positiv relation till uppgiftsorientering.  

      Vidare kunde kreativitetsfrämjande lärarstil predicera 4,6 % av variationen i prestation – 

uppvisande orientering (Modell PUPa). Det visade sig att samtliga variabler gemensamt 

predicerade 1,6 % av variationen i elevers prestation-uppvisande orientering (Modell PUPb). 

Både den bivariata och multipla analysen visade att elever med lärare inom kategorin hög 

kreativitetsfrämjande lärarstil skattade sig signifikant lägre på prestation – uppvisande 

orientering. I den multipla analysen visade sig också öppenhet och emotionell instabilitet ha 

en signifikant positiv relation till prestation-uppvisande orientering.  

      Kreativitetsfrämjande lärarstil visade sig inte vara en signifikant prediktor av prestations 

– undvikande orientering i någon av analyserna. Däremot visade sig samvetsgrannhet, 

emotionell instabilitet och kön signifikant kunna predicera elevers prestation – undvikande 

orientering.  Elever som skattade sig högre på samvetsgrannhet och emotionell instabilitet 

skattade sig även högre på prestation-undvikande orientering. Pojkar skattade sig också högre 

än flickor på prestation-undvikande orientering i detta urval. Tillsammans kunde samtliga 

variabler predicera 1,6 % av variationen i elevers prestation – undvikande orientering. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Relationen mellan kreativitetsfrämjande lärarstil och kreativitet  

Hypotes I fick delvis stöd av studiens resultat som visade att kreativitetsfrämjande lärarstil 

kunde predicera 5,7 % av variationen i kreativitet. Den predicerande kraften sjönk dock då 

ytterligare variabler inkluderades i analysen. Elever med lärare inom kategorin hög 

kreativitetsfrämjande lärarstil visade sig fortfarande ha signifikant högre kreativitetspoäng då 

elevernas målorientering inkluderades i analysen, även om relationen var något svagare. 

Effekten av kreativitetsfrämjande lärarstil på kreativitet var dock inte längre signifikant när 

kontrollvariablerna inkluderades.  
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      Resultatet tyder på att kreativitetsfrämjande lärarstil inte är en signifikant prediktor av 

kreativitetsnivå i detta urval då flera variabler är inkluderade, vilket de ofta är i en 

klassrumskontext. Craft (2005) skriver att elevers kreativitet, i en klassrumskontext, kan bero 

på en rad faktorer i olika kombinationer. Då klassrummet är fyllt med olika variabler som 

skulle kunna påverka elevernas kreativitetsnivå är det möjligt att kreativitet påverkas av olika 

faktorer som kombineras och interagerar på ändlöst många olika vis så det blir svårt att skilja 

den ena faktorn från den andra. I denna studie har några av dessa faktorer undersökts och det 

visade sig att kreativitetsfrämjande lärarstil inte är en tillräckligt stark prediktor i kombination 

med variablerna målorientering, personlighet, kön och hemspråk. Det behöver dock inte 

betyda att lärarstil inte är en faktor att ta hänsyn till. Soh (2000) menar att lärare kan främja 

kreativitet genom interaktion med elever och belöning av deras kreativa 

ansträngningar (prosess) och resultat (produkt), uppmärksammande av de egenskaper som 

kan leda till kreativitet (person) samt indirekt genom att skapa en kreativt stödjande miljö 

(plats). Denna konceptualisering överensstämmer med Cropleys (1997) nio lärarbeteenden 

och aktuell studies mätning av kreativitetsfrämjande lärarstil. Både kreativitet och 

kreativitetsfrämjande lärarstil är två mångfacetterade begrepp och det kan vara svårt att fånga 

de relationer som har signifikanta samband. Studiens resultat skulle kunna tyda på att vissa 

aspekter av kreativ lärarstil kan samvariera med vissa aspekter av kreativitet.   

      Enligt hypotes I tror författarna att kreativitetsfrämjande lärarstil har en predicerande 

kraft på elevers kreativitet, men att många fler faktorer har betydelse. Författarna vill 

understryka att relationen är väl värd att undersöka vidare, med olika slags perspektiv och 

metodologi som möjliggör att förstå den komplexitet som föreligger.  

 

Relationen mellan målorientering och kreativitet  

Hypotes II fick delvis stöd av studiens resultat, elevers målorientering visade sig predicera 

5,4 % av variationen i kreativitet, när inga andra variabler inkluderades. Prestation-

uppvisande och prestation-undvikande orientering var dock inga signifikanta prediktorer av 

elevers kreativitet. Däremot var uppgiftsorientering en signifikant prediktor genom alla 

modeller. Då samtliga av studiens variabler inkluderades i analysen, var uppgiftsorientering 

dessutom den enda signifikanta prediktorn av elevers kreativitet. Resultatet är, utifrån tidigare 

presenterad teori och forskning, förvånande då uppgiftsorientering i denna studie är en 

negativ prediktor av kreativitet. De mönster som tidigare har sammankopplats med en 
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uppgiftsorientering har jämförts med inre motivation och liknar de attityder och beteenden 

som brukar associeras med hög nivå av kreativitet (Hennessey, 2010).  

      Nyare forskning har dock visat på komplexiteten i relationen mellan motivation och 

kreativitet (Amabile, 1993; Cooper & Jayatilaka, 2006; Eisenberger & Cameron, 1996; 

Gilson & Madjar, 2011; Hennessey, 2003; Horelik, 2007; Hui, 2007; Sung & Choi, 2009; 

Wong & Ladkin, 2008). Inre motivation främjar inte i alla sammanhang kreativitet, person 

och/eller kontext kan också vara av betydelse (Horelik, 2007). Hur kreativ en elev som 

skattar sig högt på uppgiftsorientering är, skulle exempelvis kunna bero på hur situationen ser 

ut, läraren och vilken typ av uppgift det är. I den teoretiska bakgrunden beskrevs hur de 

forskare som studerar kopplingen mellan motivation och kreativitet, ofta har en utgångspunkt 

där kreativt beteende och den motivation som driver det, ses som flytande situationsbaserade 

tillstånd snarare än något stabilt (Hennessey, 2010). Motivationsstil och kreativitetsförmåga 

kan alltså enligt detta perspektiv variera. Något som skulle kunna stödja ett sådant påstående 

är att få av eleverna i detta urval skattade sig högt på endast en av målorienteringarna, många 

hade liknande poäng på alla tre. Under testningen sa några elever också att hur de tänker 

kring en uppgift beror på vilken typ av uppgift och situation det rör sig om. En elev skulle 

alltså kunna drivas främst av vissa mål och prestera mer eller mindre kreativt beroende på 

kontext. 

      En intressant fråga blir då hur kontexten såg ut vid datainsamling i aktuell studie och hur 

den kan ha påverkat utfallet? Detta kan enbart spekuleras kring. Det skulle kunna vara så att 

uppgiften, det vill säga kreativitetstester och självskattningsformulär, inte upplevdes som 

särskilt motiverande för eleverna. Den uppmätta relationen mellan målorientering och 

kreativitetsförmåga blir då tvivelaktig. En elev som har skattat sig högt på uppgiftsorientering 

kanske upplevde kreativitetstesten som oviktiga eller tråkiga och bekymrade sig inte om att 

engagera sig i dem. I sådana fall har författarna mätt kreativ förmåga under förhållanden där 

eleven inte är motiverad eller intresserad. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om 

kreativitet hade mätts på annat sätt.  

      Midgley et al. (1998) har i en studie visat att mellanstadieelever är mer orienterade mot 

prestationsmål och mindre mot uppgiftsmål, i jämförelse med högstadieelever. Möjligen 

skulle det kunna vara så att eleverna i detta urval främst är prestationsorienterade, som följd 

av deras ålder. Att många ändå har skattat sig med liknande poäng på uppgiftsorientering, 

skulle kunna förklaras med att självskattning som mätinstrument inte är särskilt reliabelt. En 
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fördjupad diskussion om tillförlitlighet till studiens mätinstrument finns under rubriken 

”Metoddiskussion” nedan.  

      Det finns olika möjligheter att tolka resultatet. Att den negativa relationen mellan 

uppgiftsorientering och kreativitet håller sig signifikant genom alla regressionsanalyser är 

intressant. Därför uppmanas forskare att undersöka denna relation vidare. Resultatet skulle 

kunna tolkas som att målorientering och kreativitetsförmåga varierar, delvis beroende på 

kontext, snarare än att en uppgiftsorientering generellt skulle innebära signifikant lägre 

kreativitetsförmåga.  

      Ett problem är att studiens design uppmuntrar till en skattning av elevernas 

målorientering generellt, snarare än situationellt. Författarna får genom denna design inte 

reda på vilken typ av målorientering som föreligger och/eller uppmuntras hos eleverna i den 

aktuella situationen. Därmed kan inte några säkra slutsatser fastställas att en viss typ av 

målorientering samvarierar med en viss nivå av kreativitet. En elev som har skattat sig högt 

på uppgiftsorientering generellt drivs inte med säkerhet av samma syften eller motiv just i 

testsituationen. Författarna uppmanar till studier där man kan kontrollera för faktorer i 

kontexten, exempelvis genom att olika grupper får olika typ av uppgift som uppmuntrar en 

viss typ av målorientering för att se hur denna variabel kan påverka kreativitetsförmåga i 

olika sammanhang. 

      Som tidigare nämnts visar nyare forskning att relationen mellan kreativitet och motivation 

är mer komplicerad än man tidigare har trott. Flera forskare inom fältet betonar 

situationsbundenhet och tonar ned perspektivet om stabila egenskaper och förmågor 

(Hennessey, 2010). För lärare och annan skolpersonal är det viktig information då det innebär 

att man kan påverka vilka tankar och känslor elever har kring en uppgift och sina mål genom 

att ge vissa förutsättningar som uppmuntrar den ena eller andra målorienteringen. Författarna 

tror att lärare kan påverka elevers målorientering och därmed troligen även kreativitet både i 

varje situation och mer generellt, en ståndpunkt som Hennessey (2010) lyfter fram. 

Författarna menar också att målorientering dessutom är en produkt av mer stabila kognitiva 

och affektiva mönster hos en individ, ett perspektiv som Midgley et al. (1998) verkar anta. En 

sådan interaktionell utgångspunkt, där målorientering ses som ett resultat av både miljö och 

person, är vanlig inom forskningsfältet (Chen & Zhang, 2011). 
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Relationen mellan kreativitetsfrämjande lärarstil och målorientering 

Hypotes III kan ses som hypotesgenererande då författarna inte har funnit studier som 

tidigare har utforskat detta samband. Resultatet visar flera intressanta samband som är värda 

att diskutera och undersöka vidare. Gällande relationen mellan kreativitetsfrämjande lärarstil 

och uppgiftsorientering, skattade sig elever med lärare inom kategorin hög 

kreativitetsfrämjande lärarstil signifikant lägre på uppgiftsorientering. Resultatet skulle kunna 

ses som förvånande då man teoretiskt skulle kunna anta att högkreativa lärare bidrar till att 

uppmuntra uppgiftsorientering hos elever. Sambandet blev dock icke-signifikant när samtliga 

av studiens variabler inkluderades i analysen.  

       Kreativitetsfrämjande lärarstil visade sig vara en signifikant prediktor av elevers 

prestation-uppvisande orientering både i den bivariata och multipla regressionsanalysen. 

Elever med lärare inom kategorin hög kreativitetsfrämjande lärarstil skattade sig signifikant 

lägre på prestations-uppvisande orientering, vilket skulle kunna tänkas vara enligt förväntan. 

Enligt Hennessey (2010) är det vanligare att studenter med en skolorganisation och lärare 

som fokuserar på tävlingar och jämförelse med andra studenter, har prestationsorientering. 

Ett sådant fokus har inte en lärare med hög kreativitetsfrämjande lärarstil (Cropley, 1997; 

Soh, 2000). Dessa lärare förmedlar istället att det viktigaste för eleverna inte är att visa sig 

vara duktiga, de ger elever möjlighet att göra bedömningar själva och de avfärdar inte elevers 

förslag lättvindigt. Resultatet kan alltså sägas vara enligt förväntan.  

      Slutligen undersöktes relationen mellan kreativitetsfrämjande lärarstil och prestation-

undvikande orientering. Inga signifikanta samband upptäcktes i den statistiska analysen.  

      Generellt visar resultatet för hypotes III, som undersöker relationen mellan 

kreativitetsfrämjande lärarstil och elevers målorientering, och som kontrollerar för olika 

kontrollvariablers påverkan, att lärarstil kan vara en signifikant prediktor för målorientering.  

 

Kontrollvariablernas betydelse för elevers kreativitet och målorientering 

Inga av studiens kontrollvariabler, personlighet, kön och hemspråk, var signifikanta 

prediktorer av elevers kreativitet i detta urval. Tidigare har främst personlighetsfaktorn 

öppenhet sammankopplats med kreativitet (Cropley, 2001; Dollinger et al., 2004; Prabhu et 

al., 2008; Runco, 2007), ett sådant samband stärktes dock inte i denna studie. Vidare har 

studier kring könsskillnader i kreativitet hittills visat tvetydiga resultat (Baer & Kaufman, 

2008), vanligt är dock att sådana skillnader inte hittas, liksom denna studie visar. Kultur, som 

här försökts mätas genom information om elevernas hemspråk, kan spela en roll för 
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kreativitet (Jellen & Urban, 1989; Lubart, 2010). Det är i denna diskussion viktigt att komma 

ihåg att kreativitet ofta mäts utifrån västerländska definitioner av begreppet och med 

västerländska mätinstrument, vilket även gäller för denna studie. Den här studien visar att 

elever med fler eller annat hemspråk än svenska, inte skiljer sig i kreativitet från elever som 

endast talar svenska hemma. Ett sådant resultat behöver dock inte betyda att kulturtillhörighet 

inte spelar någon roll för kreativitet. Författarna har inte noggrannare kontrollerat för i vilken 

grad respektive elev påverkas av en annan kultur än den svenska. Det är också viktigt att 

påpeka att en elev med ett annat hemspråk inte behöver vara särskilt påverkad av en annan 

kultur.    

      Då kontrollvariablernas påverkan på målorientering undersöktes var vissa av dem 

signifikanta prediktorer. Personlighetsfaktorerna samvetsgrannhet och öppenhet, var 

signifikanta prediktorer av elevers uppgiftsorientering. Elever som har skattat sig högt på 

dessa faktorer skattar sig också högt på uppgiftsorientering. Personlighetsfaktorerna 

emotionell instabilitet och öppenhet var signifikanta prediktorer av prestation-uppvisande 

orientering, elever som skattade sig högre på dessa faktorer skattade sig även högre på 

prestation-uppvisande orientering. En positiv relation fanns även mellan prestation-

undvikande orientering och samvetsgrannhet och emotionell instabilitet. Kontrollvariabeln 

kön var här också en signifikant prediktor, pojkar skattade sig högre än flickor på prestation-

undvikande orientering i detta urval.  

      Gällande vilka variabler som påverkar elevers målorientering, verkar resultatet reflektera 

att målorientering är en produkt av både mer situationsbundna och påverkbara faktorer, här 

kreativitetsfrämjande lärarstil, men också mer stabila egenskaper som går att relateras till 

exempelvis personlighet och/eller kön.  

      Generellt verkar personlighetsfaktorerna öppenhet, samvetsgrannhet och emotionell 

instabilitet ha betydelse för elevers målorientering. Förhållandet mellan personlighet och 

målorientering har utforskats relativt lite och resultaten är inte entydiga. Generellt anser man 

dock att målorientering är ett resultat av en interaktion mellan personlighet och miljö (Chen 

& Zhang, 2011). En studie som nyligen har utförts av Chen och Zhang (2011) inom en 

kinesisk kontext visar att alla personlighetsfaktorer inom femfaktormodellen korrelerar 

signifikant med varje målorientering, exempelvis var alla faktorer förutom emotionell 

instabilitet positivt korrelerade med uppgiftsorientering.     

      Resultatet i denna studie visade också att kön var en signifikant prediktor av prestations-

undvikande målorientering, pojkar skattade sig högre än flickor på denna variabel. Tidigare 
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forskning har också rapporterat könsskillnader i målorientering (Alkharusi & Aldhafri, 2010). 

I en studie som har gjorts i en amerikansk kontext, inom ämnet skrivning, har flickor 

rapporterat starkare uppgiftsorientering medan pojkar har rapporterat starkare prestation-

uppvisande orientering, ingen signifikant skillnad mellan könen hittades dock för prestation – 

undvikande orientering (Pajares, Britner & Valiante, 2000). En sådan skillnad visade sig i 

denna studie, då eleverna fick skatta sin målorientering mer generellt, utan hänsyn tagen till 

ett specifikt ämne.  

 

Metoddiskussion 

 Definition av studiens begrepp 

Att tydligt definiera och avgränsa de begrepp som ingår i studien är viktigt för att kunna dra 

valida slutsatser utifrån de resultat som framkommer. En ständig utmaning för författarna till 

denna uppsats har varit att balansera komplexitet och tydlighet. I arbetet att designa studiens 

upplägg och att dra slutsatser från den enskilda studien till abstrakta begrepp som kreativitet, 

motivation, lärarstil och personlighet finns det både en risk att bli alltför bred i sin 

utgångspunkt, och att misslyckas att fånga de mångfacetterade begrepp som ligger bakom de 

centrala begreppen, vilket skulle innebära ett hot mot begreppsvaliditeten. Kreativitet är ett 

brett och svårfångat begrepp, vilket har gjort det svårt att ta beslut kring definition och 

avgränsning. Denna studie lutar sig mot definitionen av kreativitet som något nytt och 

värdefullt/användbart, vilken är den vanligast förekommande i forskningsfältet. Författarna är 

medvetna om att denna definition innebär en begränsad förståelse av kreativitet och att den 

utgår från ett västerländskt perspektiv, vilket medför begränsningar vid generalisering av 

resultat. Övriga begrepp som är i fokus i studien, målorientering och kreativitetsfrämjande 

lärarstil, har varit enklare att definiera då aktuell studie har utgått från specifika teorier som 

har en klar definition av dessa begrepp.  

 

Urval  

Urvalet av skolor kan sägas vara både en styrka och en svaghet med studien. Författarnas 

ambition var att ha en så stor spridning som möjligt mellan skolorna för att hitta skillnader 

och olika grader av kreativitetsfrämjande lärarstil. Urvalet reflekterar dock sådana skolor, 

lärare, och elever vars föräldrar hade en vilja att deras barn skulle delta i studien. Det är 

möjligt att det finns en systematisk selektion i vilka elever som har deltagit. I sådana fall 

finns ett hot mot studiens yttre validitet och generaliseringsanspråk.  
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      En styrka i studien är ett högt deltagarantal vad det gäller elever, vilket höjer den 

statistiska validiteten och chansen att fånga ett samband om det faktiskt föreligger ett sådant. 

Det höga deltagarantalet resulterade också i en tydlig normalfördelning gällande testsvar på 

både kreativitet, målorientering och personlighet. Det innebär att studier med andra elever i 

samma ålder sannolikt skulle visa liknande resultat. Lärarna var dock bara sju till antalet, 

vilket försvagar möjligheten till generaliseringsanspråk gällande kopplingen mellan lärarstil 

och elevers kreativitet och försvårar statistisk analys och möjligheten till signifikanta resultat. 

Det hade varit önskvärt att ha ett deltagarantal på över trettio lärare. Då hade variabeln 

kreativitetsfrämjande lärarstil inte behövt delas upp i kategorier. Istället för regressionsanalys 

med dikotoma variabler hade regressionsanalys kunnat utföras med intervallvariabler, vilket 

hade gett ett mer valitt resultat. Det hade dock inneburit ett elevdeltagarantal upp emot ett 

1000-tal, vilket det inte fanns utrymme för i denna studie. Vidare skulle författarna önskat att 

fler klasser med olika lärare från varje skola hade deltagit så att man hade kunnat skilja 

mellan effekt av lärarstil och effekt av skola. 

 

Mätinstrument  

I diskussion om begreppsvaliditet är det viktigt att reflektera kring de mätinstrument som 

används i studien. Har de fenomen som studien ämnar undersöka fångats? Plucker & Makel 

(2010) menar att det är problematiskt att mäta kreativitet på grund av svårigheter att definiera 

vad kreativitet är, vilket författarna har fått erfara. Två instrument valdes till slut i syfte att 

fånga flera aspekter av kreativitet, vilket har rekommenderats av Cropley (2000) och  Plucker 

och Makel (2010). UUT tillhör de test som mäter divergent produktion, vilket är det allra 

vanligaste sättet att mäta kreativitet på. En kritik mot sådana test är att de endast mäter en 

aspekt av kreativitet, nämligen att generera nya idéer vid problemlösning (Runco, 2010). 

Divergenta produktionstest anses dock vara användbara för forskning kring kreativ potential, 

den kreativa processen som sker i naturliga miljöer, men också kring den kreativa produkten. 

Författarna förbryllas av att inte ha funnit en psykometrisk utvärdering av UUT. Det är ett 

mycket välkänt och välanvänt kreativitetstest och sådana uppgifter borde vara lättillgängliga 

för forskare. Författarna förlitar sig dock på en av forskningsfältets stora teoretiker, Beth E. 

Hennessey, som skriver att UUT ger relativt stabila mått på den kreativa förmågan 

(Hennessey, 2010), samt det faktum att testet används flitigt av andra forskare inom fältet. 

Vikten av fortsatt validering av UUT och synliggörande av sådana resultat betonas. För att 

fånga fler aspekter av kreativitet användes också TCT-DP, som fångar kreativitet på ett mer 
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holistiskt sätt. Användning av flera test höjer begreppsvaliditeten enligt Shadish, Cook och 

Campbell (2002). De båda kreativitetstesten genererar resultat som kan kopplas till 

definitionen av kreativitet som något nytt och värdefullt/användbart, testen mäter hur 

eleverna utvecklar den kreativa – nya och värdefulla/användbara – produkten. 

      Kreativitetstesten UUT och TCT-DP visade sig inte korrelera med varandra då författarna 

kontrollerade för detta. Troligen reflekterar det kreativitetbegreppets mångdimensionalitet, 

testen mäter olika aspekter av kreativitet. Forskare betonar svårigheter i att mäta kreativitet då 

det ännu inte finns någon klar definition av begreppet (Plucker & Makel, 2010). Författarna 

till uppsatsen påpekar behovet av att tydliggöra utgångspunkter och definitioner vid forskning 

om kreativitet. 

      Övriga mätinstrument, som alla är självskattningsformulär, har genomgått psykometriska 

utvärderingar och anses vara tillräckligt reliabla och valida för att kunna ge värdefulla mått på 

de fenomen författarna vill fånga. Översättningsproceduren, ”back-translation process”, 

minskar risken för att instrumentens validitet och reliabilitet har påverkats. Författarna 

uppmanar dock forskare att utvärdera och validera de översatta frågeformulären i svenska 

förhållanden. Att inget av samtliga mätintrument är uttagna inom svenska normer kan 

problematiseras. Kreativitetstesten såväl som självskattningsformulären är ursprungligen 

utformade mot ett svenskt urval. Svenska skolor, barn och lärare skulle kunna skilja sig från 

denna normgrupp. Författarna tror dock att testen ska vara valida även i en svensk kontext då 

de är utformade för västerländska normer samt att en pilottestning genomförts med vissa 

korrigeringar efter på svenska barn. Kreativitetstesten har redan använts i svenska skolor med 

gott resultat (Hoff, 2003)    

      Vid användning av självskattningsinstrument finns en risk för felkällor. Sådana kan vara 

dagsform, testdeltagarens förståelse för det som mäts och deltagarens uppfattning om vad 

som är socialt accepterat. Människor kan besvara frågor utifrån en föreställning om hur man 

vill vara, eller kanske borde svara, snarare än vad de faktiskt tänker och känner (Svartdal, 

2001). Anonymitet i sig är ingen garanti för att människor ska svara ärligt.  

      I diskussion av resultatet på hypotes I går att diskutera att den kreativa lärarstilen mättes 

med ett självskattningsformulär. Generellt har lärarna i urvalet skattat sig själva högt på de 

olika kreativitetsfrämjande lärarbeteendena och sannolikt är de flesta lärare i teorin positiva 

till kreativa barn. Cropley (1997) menar att 96 % av tillfrågade lärare anser att kreativitet är 

något positivt och bör uppmuntras i skolmiljöer men att flera egenskaper som associeras till 

kreativitet, som nyfikenhet, ickekonformitet och äventyrlighet, kan ses som odisciplinerat, 
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störande, trotsigt eller till och med som ett sätt att förödmjuka läraren. Genom att studien 

endast använt sig av självskattningsformulär går det att fråga sig om en inställning till 

kreativitetsfrämjande lärarstil är detsamma som att faktiskt utföra en kreativ lärarstil. Om det 

skulle vara så att studien endast lyckats fånga relationen mellan lärarnas förhållningssätt till 

kreativitetsfrämjande lärarstil, snarare än ett faktiskt beteende, och elevers kreativitet, anser 

dock författarna att även det är en intressant relation.  

      I formulerandet av studiens design utgick författarna från att elever i åldern tio till elva år 

är tillräckligt tillförlitliga informanter vid självskattning, då barn i tioårsåldern tidigare har 

visat sig vara reliabla informanter (Hoff, 2003). Vid tio års ålder har barnen utvecklat en 

förmåga till logiskt och metakognitivt tänkande (Andersson 1998; Garbarino & Stott, 1992). 

Reliabiliteten i barns självrapporter har dock tidigare ifrågasatts (Barbaranelli et al., 2003), 

vilket skulle kunna utgöra ett hinder för att få reliabla och valida data från målgruppen. 

Författarna har också under datainsamling och tolkning av resultat ibland ifrågasatt 

validiteten hos elevernas självskattningar. Även om barn har visat sig vara reliabla 

informanter och AGQ och BFQ-C (”Hur jag tänker” respektive ”Hur jag är”, efter svensk 

översättning) är utvärderade formulär kan andra faktorer vid datainsamling ha betydelse.  

Eleverna fick exempelvis skatta sig på sammanlagt 83 frågor och några elever uttryckte att 

det var många frågor att svara på och att en del var svåra. Även en lärare uttryckte att det 

kunde vara ansträngande för eleverna att fylla i ett sådant omfattande material, vilket i sådana 

fall skulle påverka validiteten i de självrapporter som lämnats. Det finns då en möjlighet att 

samband mellan olika variabler inte reflekterar en sann koppling. 

      Användandet av kompletterande instrument så som intervju och/eller fler 

självskattningsskalor är ett sätt att få mer valida resultat. Författarna valde dock att prioritera 

ett högt deltagarantal framför att skapa utrymme för att även intervjua elever och lärare. Att 

använda fler instrument var uteslutet då det hade påverkat elevernas möjlighet att hålla sig 

fokuserade och alerta ytterligare.   

       En styrka med studien är att den bidrar till utveckling av mätinstrument inom detta fält, 

genom användning, översättning och diskussion av aktuella instrument. En annan styrka med 

studien är metodavsnittets omfång och tydlighet där författarna har försökt att på ett tydligt 

sätt redogöra för val och användning av instrument för att ge operationaliseringsförfarandet 

transparens och läsaren en möjlighet att själv avgöra måttets relevans.  
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 Procedur  

Studiens procedur vid datainsamling var standardiserad, vilket innebär att datainsamling 

skedde i så lik kontext som möjligt i alla skolor. Det stärker både den inre och den yttre 

validiteten. Andra faktorer vid datainsamling skulle dock på olika sätt kunna medföra att data 

är något mindre tillförlitlig. Eleverna satt bredvid varandra under testning och kan ha 

påverkats av vad kompisen gjorde, vilket skulle kunna hota studiens generaliseringsanspråk. 

Det skulle dock kunna ses som styrkande för begreppsvaliditeten då kreativitet i klassrummet 

och elevers kreativa processer i verkligheten påverkas av de kamrater de möter i skolan.   

              

Kausalitet 

Kan man utifrån studiens resultat dra slutsatser om kausala samband? Då designen endast 

erbjuder hypoteser om prediktion och möjlighet till regressionsanalys går det inte att med 

hjälp av enbart resultatet dra slutsatser om kausala samband.  Mills krav på ”orsak – verkan-

förhållanden” är inte uppfyllda då det varken går att utesluta andra troliga förklaringar till 

samvariation mellan beroende variabel och oberoende variabel, eller då manipulation av 

oberoende variabel inte har föregått mätningen av beroende variabel (Shadish et al., 2002). 

De samband som upptäckts kan alltså inte i sig leda till slutsatser om kausalitet, däremot kan 

teori och tidigare forskning styrka resonemang om kausalitet och därmed höja studiens inre 

validitet.  

     

Kreativitet i klassrummet – en avslutande diskussion 

Tidigare har vikten av lärarens roll i utvecklingen av elevers kreativa potential i skolan 

understrukits (Beghetto, 2010; Cropley, 1997; Furman, 1998; Sarsani, 2008; Fleith, 2000). 

Författarna hävdar, med stöd av teori och av aktuell studies resultat, att skolan är en plats där 

kreativitetsgrundande psykologiska karakteristika kan främjas, även om skoltraditioner och 

konventionella klassrum ofta gör det svårare än vad teorin föreslår. Lärare har många olika 

målformuleringar att ta hänsyn till i sitt pedagogiska arbete, alla elever ska uppfylla de mål 

som har ställts upp i läroplanen samtidigt som den kreativa utvecklingen ska främjas. Lärarna 

kan uppleva att det inte finns tid och utrymme att beakta alla dessa mål. Författarna vill i 

denna diskussion förtydliga, att utvecklingen av kreativ förmåga hos elever inte bör ske 

endast inom vissa ämnen eller genom att läraren själv undervisar på ett kreativt sätt. Det bör 

ske inom alla ämnen och genom att uppmuntra och stödja elevers kreativa tänkande och 

beteende, vilket Cropley (1997) också betonar. En fråga som uppkommer gäller huruvida 
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lärare har de verktyg som behövs för att främja elevers kreativitet? Utifrån Cropleys (1997) 

konceptualisering av en kreativitetsfrämjande lärarstil kan det röra sig om att uppmuntra 

självständigt lärande hos elever, att uppmuntra till flexibelt tänkande och att skapa ett 

stödjande och tillåtande klimat så att eleverna vågar prova det nya och originella och ge 

uttryck för alla sina tankar och idéer. Det kan vara viktigt för lärare att fundera kring vilka 

möjligheter det finns och vilket utrymme som kan skapas för ett sådant förhållningssätt.  

      En annan fråga gäller hur lärare, föräldrar och människor i andra maktpositioner faktiskt 

vill uppmuntra kreativitet. Kreativt beteende uppskattas inte av alla, i alla sammanhang. Att 

ifrågasätta, göra saker på ett annorlunda sätt och att tänka utanför ramarna kan innebära en 

elev eller medborgare som stör, som inte gör som han/hon blir tillsagd. Flera vetenskapliga 

studier har dock visat, och många politiker och opinionsbildare har insett, vikten av att främja 

kreativitet hos alla människor. Ur ett samhällsperspektiv innebär det flera viktiga vinster 

(Hennessey & Amabile, 2010) och även för individen är kreativitet positivt, exempelvis 

genom att kreativitet främjar problemlösning och har sammankopplats med 

livstillfredsställelse (Peterson et al., 2006; Rothenburg, 2001). Inom den positiva psykologin 

ligger fokus på att hitta, förstå och främja de faktorer som bidrar till hälsa och positiv 

utveckling hos indvider och samhällen. Här har kreativitet en viktig roll (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000).  

      Utbildningsdepartementet har beslutat att den kreativa utvecklingen ska främjas i skolan, 

genom den nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010, 4 §, s.19). Nu ligger utmaningen 

i att implementera den kunskap som finns om kreativitet i skolan, att omsätta den i praktiken 

och att ge den kreativa potential som finns möjlighet att blomstra. En utmaning kan 

exempelvis vara att se den ”omogna kreativiteten”, med egenskaper som nyfikenhet, 

ickekonformitet och äventyrlighet, som kreativ potential (Cropley, 1997).  

      Författarna har genom denna uppsats fått möjligheten att djupdyka i kreativitets-

forskningens hav och har själva insett vikten av att använda sin kreativa förmåga och att 

utveckla sin kreativa potential. Det krävs en medvetenhet om vad kreativitet är och hur den 

kan främjas för att skapa rum för kreativt tänkande och arbete. Författarna uppmuntrar att ge 

sig utrymme att tänka annorlunda, utanför de ramar som är givna, och att våga dela med sig 

och stå upp för sina kreativa idéer. För att främja ett sådant beteende hos barn har skolan och 

lärare en viktig roll. Skolpersonal har en viktig roll som ”gatekeepers” genom att de kan styra 

och reglera vad som är passande och opassande beteende i skolan (Moran, 2010). Författarna 

till denna studie är snart yrkesverksamma psykologer och vill särkilt understryka denna 
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aspekt då all personal som finns runt eleven, däribland psykologer, kan tjäna utvecklingen 

genom en större medvetenhet och aktivt arbete för kreativitet i klassrummet. Målet med 

skolgången är inte enbart att lära sig ämnesspecifik kunskap, vilket den nya skollagen 

belyser. Detta syfte har Vygotsky (1926/2004, refererad i Kaufman & Sternberg, 2010, s. 

147) också betonat: “To the extent that the main educational objective of teaching is guidance 

of school children´s behavior so as to prepare them for the future, development and exercise 

of the imagination should be one of the main forces enlisted for the attainment of this goal.”. 

 

Förslag till framtida forskning  

Som tidigare har beskrivits finns en bredd och mångfald i kreativitetsforskningens 

förhållningssätt och utgångspunkter (Craft, 2005, Runco, 2008, Starko, 2005, Kaufman & 

Sternberg, 2010), vilket innebär en utmaning för kreativitetsforskare. Kozbelt et al. (2010) 

presenterar dock denna pluralism även som en fördel och menar att kreativitetsfenomenets 

många nyanser och tolkningar bör studeras med olika teoretiska perspektiv och metoder, för 

att ge kompletterande kunskap i syfte att fånga och behålla komplexiteten i definitionen av 

kreativitet. Författarna till denna uppsats instämmer och betonar att kreativitetsforskningen 

inte är ett undantag för behovet av kreativitet.  

      Aktuell studie väcker flera nya frågeställningar som är värda att utforska. Relationen 

mellan kreativitetsfrämjande lärarstil och kreativitet är väl värd att undersökas vidare: hur ser 

exempelvis sambanden ut mellan de nio olika aspekterna av den kreativa lärarstilen och 

kreativitet? Finns en interaktionseffekt mellan olika aspekter av lärarstil och exempelvis 

elevers målorientering eller personlighet för den kreativa förmågan? Författarna efterlyser 

också studier som undersöker lärares syn på kreativitet; vad är kreativitet för dem? Vill lärare 

ha kreativa elever? Hur kan man i sådana fall främja deras kreativitet? Författarna uppmanar 

forskare att undersöka sambandet mellan lärarstil och kreativitet med en design som 

möjliggör att skilja mellan effekten av att gå i en viss skola och att ha en lärare med mer eller 

mindre kreativitetsfrämjande lärarstil. Vilken betydelse har skolklimatet eller andra faktorer i 

skolan, respektive den specifika lärarstilen? 

      Relationen mellan målorientering och kreativitet är också mycket intressant. Författarna 

uppmuntrar att vidare utforska hur kontexten kan påverka målorientering och i sin tur 

kreativitet. För att underlätta för olika individer att uppnå sin kreativa potential till fullo, är 

det intressant att undersöka vilken typ av målorientering som främjar kreativitet i olika 

sammanhang, och för olika personer.  
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      Studiens systemiska ansats innebär att frågor väcks kring den föränderliga, 

situationsbundna kreativiteten som påverkas av kontexten och som kan beskrivas på 

gruppnivå. Kan en icke-kreativ individ bli kreativ i en grupp? Hur kan skolan och lärare bidra 

till att skapa rum för kreativitet i olika situationer och för olika elever?   

      Vidare behöver också sambandet mellan kreativitetsfrämjande lärarstil och målorientering 

utforskas ytterligare. Hur och till vilken grad kan lärare påverka målorientering hos elever? 

Vilken roll spelar stabila egenskaper respektive mer kontextbundna variabler för elevers 

målorientering? Personlighet och kön verkar ha betydelse för målorientering, vilket kan 

undersökas vidare i syfte att öka förståelsen av målorientering och dess konstitution. 

      Forskning om kreativitet i klassrummet behöver vidareutvecklas och det finns många 

olika vägar till att nå ny kunskap. Författarna uppmuntrar kreativitetsforskare att nyttja sin 

kreativa potential till fullo för att öka möjligheten att få ny och kompletterande kunskap. 

Kreativitet är ett av människans viktigaste redskap i att hantera en föränderlig värld och en 

viktig förutsättning för samhällelig såväl som personlig utveckling, därför behövs detta 

mångfacetterade begrepp vändas och vridas på för att öka förståelsen av vad kreativitet är och 

hur den kan främjas. 



52 

 

Referenser 

 

Alkharusi, H. & Aldgafri, S. (2010). Gender differences in the factor structure of the 2x2  

achievement goal framework. College Student Journal, 44, 795-804. 

Andersson G. (1998). Barnintervju som forskningsmetod (Interviews with children as 

research method). Nordisk Psykologi, 50, 18-41.  

Amabile, T. M. (1993). Motivational synergy: Toward new conceptualizations of  

intrinsic and extrinsic motivation in the workplace. Human Resource Management 

Review, 3, 185-201. 

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context: Update to the social psychology of creativity.  

Boulder: Westview. 

Baer, J., & Kaufman, J. C. (2008). Gender differences in creativity. Journal of Creative  

behavior, 42, 75-106. 

Barbaranelli, C., Caprara, G. V., Rabasca, A., & Pastorelli, C. (2003). A questionnaire for  

measuring the Big Five in late childhood. Personality and Individual  

Differences 34, 645-664. 

Barbaranelli, C., Fida, R., Paciello, M., Di Giunta, L., & Caprara, G. V. (2008). Assessing  

personality in early aolescence through self-report and other-ratings a multitrait- 

multimethod analysis of the BFQ-C. Personality and Individual Differences 44, 876-

886. 

Beghetto, R. A. (2010). Creativity in the classroom. I J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Red.), 

The Cambridge Handbook of Creativity (sid. 447-463). New York: Cambridge 

University Press. 

Cassidy, T., & Lynn, R. (1989). A multifactorial approach to achievement motivation: The 

development of a comprehensive measure. Journal of Occupational Psychology, 62, 

301-313. 

Charnyshova, M. (2010). Effortful control and achievement motivation of institutionally-  

and family-reared primary school children. Magisteruppsats, Lunds universitet, 

Institutionen för psykologi.  

Chen, Y., & Hu, M. (2008). The impact of task motivation and organizational innovative  

climate on adult education teachers’ creative teaching performance: An analysis  

of hierachical linear modeling. Bulletin of Educational Psychology, 40, 179-198. 

Chen, C., & Zhang, L-F. (2011). Temperament, personality and achievement goals among  



53 

 

Chinese adolescent students. Educational Psychology, 31, 339-359. 

Cooper, R. B., & Jayatilaka, B. (2006). Group Creativity: The effect of extrinsic, intrinsic,  

and obligation motivation. Creativity Research Journal, 18, 153-172. 

Craft, A. (2005). Creativity in Schools: Tensions and Dilemmas. Routledge: London. 

Cropley, A. J. (1997). Fostering creativity in the classroom: General principles. I M. A.  

Runco. (Red.), Creativity research handbook (Vol. 1, pp. 83-114). Cresskill, N.  

J.: Hampton Press. 

Cropley, A. J. (2000). Defining and measuring creativity: Are creativity tests      

worth using? Roeper Review 23, 72-79. 

Cropley, A. J. (2001). Creativity in education and learning. Kogan Page Limited: London.   

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity. Flow and the psychology of discovery and  

Intervention. Haper Collins Publishers Inc: New York. 

De Fruyt, F., Bartels, M. Van Leeuwen, K. G., De Clerq, B., Decuyper, M., & Mervelde, I.  

(2006). Five types of personality continuity in childhood and adolescence. Journal of 

Personality and Social Psychology, 91, 538-552. 

Dollinger, S.J., Urban, K.K. & James, T.A. (2004). Creativity and openness: further  

validation of two creative product measures. Creativity Research Journal 16,  

35-47. 

Dudek, S. Z., Strobel, M. G., & Runco, M. A. (1993). Cumulative and proximal influences on  

the social environment and children's creative potential. The Journal of Genetic 

Psychology, 154, 487- 499. 

Eisenberger, R., & Cameron, J. (1996). Detrimental effects of reward: Reality or myth?  

American Psychologist, 51, 1153-1166. 

Elliot, A.J., & Harackiewicz, J.M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and 

intrinsic motivation: A meditational analysis. Journal of Personality and Social 

Psychology, 70, 461-475. 

Elliot, A.J., & Church, M.A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance 

achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 218-232. 

Feist, G. J. (2010). The function of personality in creativity. I J. C. Kaufman & R. J. 

Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp. 113-130). New York: 

Cambridge University Press. 

Fleith, D. S. (2000). Teacher and student perceptions of creativity in the classroom 

environment. Roeper Review, 22, 148-153. 



54 

 

Furman, A. (1998). Teacher and pupil characteristics in the perception of the creativity in the 

classroom climate. Journal of Creative Behavior, 32, 258-277. 

Garbarino, J., & Stott, F. M. (1992). What children can tell us: Eliciting, interpreting and  

evaluating critical information from children. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

George, J. M., & Zhou, J. (2001). When openness to experience and conscientiousness are  

related to creative behavior: An interactional approach. Journal of Applied 

Psychology, 86, 513-524. 

Gilson, L. L., & Majdar, N. (2011). Radical and incremental creativity; antecendents and  

processes. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5, 21-28. 

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: Mc Graw-Hill Book  

Company. 

Hennessey, B. A. (1995). Social enivironmmental, and developmental issues and creativity.  

Educational Psychology Review, 7, 163-183. 

Hennessey, B. A. (2003). The social psychology of creativity. Scandinavian Journal of  

Educational Research. 47, 253-271.  

Hennessey, B. A. (2010). The creativity- motivation connection. I J. C. Kaufman & R. J.  

Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp. 342-365). New York: 

Cambridge University Press. 

Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (2010). Creativity. Annual Review of Psychology, 61, 

569-598. 

Hill, A., Tan, A., & Kikuchi, A. (2008). International high school students’ perceived  

creativity self-efficacy. Korean Journal of Thinking & Problemsolving, 18, 105-115. 

Hirst, G., van Knippenberg, D., & Zhou, J. (2009). A multi-level perspective on employee 

creativity: Goal orientation, team learning behavior, and individual creativity. The 

Academy of Management Journal, 52, 280-293. 

Hoff, E. (2003). The creative world of middle childhood. Lund: Institutionen för psykologi. 

          Horelik, I. K. (2007) Rewards and creativity: Building a bridge between two theories. ETD 

Collection for Pace University. Paper AAI3287778. Hämtad från 

http://digitalcommons.pace.edu/dissertations/AAI3287778 

Hui, A. (2007). Effects of goal orientation and self regulation on creative Behaviors. 

Doktorsavhandling. The Chinese University of Hong Kong. 

Jellen, H. G., & Urban, K., K. (1989). Assessing creative potential worldwide: The  



55 

 

First cross-culutural application of the test for creative thinking-drawing production 

(TCT-DP). Gifted Education, 6, 78 - 86. 

Kaufman, J. C., Plucker, J. A., & Baer, J. (2008). Essentials of ceativity assessment. New  

York: Wiley.  

Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (2010). The Cambridge Handbook of Creativity. New  

York: Cambridge University Press. 

Kozbelt, A., Beghetto, R. A., & Runco, M. A. (2010). Theories of Creativity. I J. C. Kaufman  

& R. J. Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp. 20-47). New 

York: Cambridge University Press. 

Kwang, N. A. (2005). Creativity, Learning Goal and self-Construal: A Cross-  

Cultural Investigation. Korean Journal of Thinking and Problem Solving, 15, 65-80. 

Lubart, T. (2010). Cross-Cultural Perspectives on Creativity, I J. C. Kaufman & R. J.  

Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp. 265-278). New York:  

Cambridge University Press. 

Makboul, S. (2009). Självbild och dess relation till kreativitet i senadolescens.  

Magisteruppsats, Lunds universitet, Institutionen för psykologi.  

Meece, J.L., & Miller, S. D. (2001). A longitudinal analysis of elementary school students’  

achievement goals in literacy activities. Contemporary Educational Psychology, 26, 

454-480. 

Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: an 

underexplored aspect of goal theory, Journal of Educational Psychology, 89, 710- 

718. 

Midgley C., Kaplan A., Middleton M., Maehr M.L., Urdan T., Anderman L.H., Anderman E., 

& Roeser R. (1998). The development and validation of scales assessing students' 

achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131. 

Moran, S. (2010). The roles of creativity in society. I J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Red.), 

The Cambridge Handbook of Creativity (sid. 74-90). New York: Cambridge 

University Press. 

Muris, P., Meesters, C., & Diederen, R. (2005). Psychometric properties of the Big Five  

Questionnaire for Children (BFQ-C) in a dutch sample of young adolescents. 

Personality and Individual Differences, 38, 1757-1769. 

Neppl, T. K., Donnellan, M. B., Scaramella, L. V., Widaman, K. F., Spilman, S. K., Ontai, L.  

 

  



56 

 

L., & Conger, R. D. (2010). Differential stability of temperament and personality 

from toddlerhood to middle childhood. Journal of Research in Personality, 44, 386-

396. 

Niu, W. (2007). Individual and environmental influences on chinese student creativity.  

Journal of Creative Behavior, 41, 151-175. 

Niu, W., & Liu, D. (2009). Enhancing creativity: a comparison between effects of an  

indicative instruction “to be creative” and a more elaborate heuristic instruction on 

chinese student creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3, 93-98. 

Pajares, F., Britner, S. L., & Valiante G. (2000). Relation between achievement goals and  

self-beliefs of middle school students in writing and science. Contemporary 

Educational Psychology, 25, 406-422. 

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2006). Greater strengths of and recovery 

from illness. Journal of Positive Psychology, 1, 17-26. 

Plucker, J. A., & Makel, M. C. (2010). Assesssment of Creativity. I J. C. Kaufman & R. J.  

Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp. 48-73). New York:  

Cambridge University Press. 

Prabhu, V., Sutton, C., & Sauser, W. (2008). Creativity and certain personality traits:  

understanding the mediating effect of intrinsic motivation.  Creativity Research  

Journal, 20, 53-66. 

Prinzie, P., & Dekovic, M. (2008). Continuity and change of childhood personality  

characteristics through the lens of teachers. Personality and Individual Differences, 

45, 82-88. 

Rothenberg, A. (2001). Bipolar illness, creativity, and treatment. Psychiatric Quarterly, 

72, 131-147. 

Runco, M. A. (2007). Creativity. Theories and themes: research, development and practice.  

San Diego: Elsevier Academic Press. 

Runco, M. A. (2008). Creativity and education. New Horizons in Education, 56, 107-115 

Runco, M. A. (2010). Divergent thinking, creativity, and ideations. I J. C. Kaufman & R. J.  

Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp.413-446). New York:  

Cambridge University Press. 

Runco, M. A., & Albert, R. S. (2010). Creativity research: a historical view. I J. C. Kaufman  

& R. J. Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (pp. 3-19). New 

York: Cambridge University Press.  



57 

 

Sarsani, M. R. (2008). Do high and low creative children differ in their cognition and 

motivation? Creativity Research Journal, 20, 155-170. 

Schiefele, U., & Csikszentmihalyi, M. (1995). Motivation and ability as factors in 

mathematics experience and achievement. Journal for Research in Mathematics 

Education, 26, 163-181. 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi M. (2000). Positive psychology: an introduction.  

American Psychologist, 55, 5-14. 

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi- 

experimental designs for generalized causal inference. New York, Boston: Houghton 

Mifflin Company. 

Simonton, D. K. (1990). History, chemistry, psychology and genius: An intellectual 

autobiography in histriometry. I M. A. Runco & R. S. Albert (Red). Theories of 

creativity (pp. 92-115). Newbury Park, CA: Sage.   

Skaalvik, E.M., Valas, H., & Sletta, O. (1994). Task involvement and ego involvement: 

relations with academic achievement, academic self-concept and self-esteem. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 38, 231-243. 

Skaalvik, E.M. (1997). Self-enhancing and self-defeating ego orientation: relations with task 

and avoidance orientation, achievement, self-perceptions, and anxiety. Journal of 

Educational Psychology, 89, 71-81. 

Soh, K. C. (2000). Indexing creativity fostering teacher behavior: a preliminary validation  

study. Journal of Creative Behavior, 34, 118-134. 

Starko, A. J. (2005). Creativity in the classroom: schools of curious delight. Mahwah:  

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Sternberg, R. J., & Williams, W. M. (1996). How to develop student creativity. Alexandria,  

VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Sternberg, R. J. (2008). Applying psychological theories to educational practice. American 

Educational Research Journal 45, 150-165. 

Story , P.A., Hart, J.W., Stasson, M.F., & Mahoney, J.M. (2009). Using a two-factor theory 

of achievement motivation to examine performance-based outcomes and self-

regulatory processes. Personality and Individual Differences, 46, 391-395. 

Sung, S.Y., & Choi, J. N. (2009). Do big five personality factors affect individual creativity?  

The moderating role of extrinsic motivation. Social Behavior and Personality, 37, 

941- 956. 



58 

 

Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder: en introduktion. Stockholm: Liber. 

Torrance, E. P. (1990). Torrance tests of creative thinking. Bensenville, IL: Scholastic  

Testing Service. 

Urban, K. K., (1991). On the development of creativity in children. Creativity Research  

Journal, 4, 177-191. 

Urban, K. K. (2004). Assessing creativity: the Test for Creative Thinking - Drawing  

Production (TCT-DP) the concept, application, evaluation, and international studies. 

Psychology Science 46, 387-397. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet,  

(prop. 2009/10:165). Stockholm: Nordsteds tryckeri AB. 

Vygotsky, L.S. (2004/1926) Published Pedagogical Psychology. I J. C. Kaufman & R. J.  

Sternberg (Red.), The Cambridge Handbook of Creativity (p 147). New York:  

Cambridge University Press.  

Wong, S. C-K., & Ladkin, A. (2008). Exploring the relationship between employee creativity  

and job-related motivators in the Hong Kong hotel industry. International Journal of  

Hospitality Management , 27, 426 - 437, 

Young, M. J., Chen, N., & Morris, M.W. (2009). Belief in stable and fleeting luck and  

achievement motivation. Personality and Individual Differences, 47, 150-154. 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



59 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1: TCT-DP 
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Bilaga 2: Bedömningskriterier TCT-DP 

BEDÖMNING AV TCT-DP (Hoff & Makboul, 2009) 

1. Fortsättningar: användning eller förlängning av figurerna  
    1        2     3    4        5        6  

 
2. Fullbordande: tillägg, fullbordanden, kompletteringar, eller utökningar av de använda, fortsatta eller 

förlängda figurerna 1   2  3  4  5   6  
 
3. Nya element: nya figurer, symboler, eller element 1   2  3  4  5   6  

 
4. Kopplingar gjorda med en linje: mellan figurfragment, figur, eller nytt element 
  1   2  3  4  5   6  
 
5. Kopplingar utförda för att skapa ett tema: en figur som bidrar till ett sammansatt tema eller en 

sammansatt gestalt 1   2  3  4  5   6  
 
6. Gränsbrytning som är beroende av fragment: användning, fortsättning, eller förlängning av 

den lilla rutan som ligger utanför ramen 0   6          
 

7. Gränsbrytning som är oberoende av fragment: någon målning på en plats utanför ramen, som är 
oberoende av den lilla rutan utanför ramen 1   2  3  4  5   6  
 

8. Perspektiv: någon gränsbrytning från tvådimensionalitet  1   2  3  4  5   6  
 
9. Humor i målningen: bild som skapar en humorrespons 1   2  3  4  5   6  
 
10. Humor i titeln: titel som skapar en humorrespons 1   2  3  4  5   6  
 
11. Manipulering, surrealism och abstraktion hos bilden  1   2  3  4  5   6  
 
12. Symboler i titel 1   2  3  4  5   6  

 
13. Tecken i bilden 1   2  3  4  5   6  

 
14. Originalitet hos bilden: okonventionella, unika inslag 1   2  3  4  5   6  

 
15. Originalitet hos titeln:  okonventionella, unika inslag 1   2  3  4  5   6  
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Bilaga 3: Min lärarstil 

Min lärarstil 

Olika lärare har olika lärarstilar. De hanterar elevers idéer och lärandeproblem på olika 
sätt. Hur ser din lärarstil ut? Vi vill be dig att läsa varje påstående nedanför och kryssa 
för ett alternativ som stämmer för hur ofta du gör eller tänker på detta sätt i dina klasser. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt  

 Nästan   Sällan Ganska  Ganska  Ofta  Nästan
 Aldrig  Sällan    Ofta            Alltid  

1.  Jag uppmuntrar eleverna att visa mig vad  

 de har lärt sig på egen hand 1  2  3   4  5  6  

2.  På mina lektioner ges eleverna möjligheter 

 att dela med sig av sina idéer och åsikter 1  2  3   4  5  6  

3.  Att lära de grundläggande kunskaperna och 

 förmågorna betonas på mina lektioner 1  2  3   4  5  6   

4.  När eleverna har idéer, ber jag dem utforska 

 dem ytterligare innan jag tar ställning till dem 1  2  3   4  5  6  

5.  På mina lektioner ger jag eleverna frågor kring 

 deras idéer för att uppmuntra dem att tänka ett  

 steg till 1  2  3   4  5  6  

6.  Jag förväntar mig att eleverna kontrollerar sitt  

 eget arbete istället för att vänta på att jag  

 skall rätta dem 1  2  3   4  5  6  

7.  Jag följer upp elevernas förslag så att de vet  

 att jag tar dem på allvar 1  2  3   4  5  6  

8.  Jag uppmuntrar eleverna att testa det de lärt  

 sig av mig i olika sammanhang 1  2  3   4  5  6  

 

9.  Elever som blir frustrerade kan komma till mig  

 för att få känslomässigt stöd 1  2  3   4  5  6  

10.  När baskunskaperna sitter lämnar jag det till  

 eleverna själva att ta reda på mer 1  2  3   4  5  6  

11.  Eleverna i min klass ges möjlighet att arbeta i 
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 grupp någon gång inom varje kunskapsmoment 1  2  3   4  5  6  

12.  Jag betonar vikten av att behärska de 

 grundläggande kunskaperna och förmågorna 1  2  3   4  5  6   

13.  När eleverna föreslår något följer jag upp det 

 med frågor som får dem att tänka ytterligare   

 lite 1  2  3   4  5  6   

14.  Jag uppmuntrar eleverna att ställa frågor fritt 

  även sådana som verkar irrelevanta 1  2  3   4  5  6  

15. Jag ser till att det finns möjligheter för  

 eleverna att diskutera sina styrkor och  

 svagheter i klassen 1  2  3   4  5  6  

16. När eleverna har frågor som de vill ställa 

 lyssnar jag på dem noggrant 1  2  3   4  5  6  

17. När eleverna för över det de lärt sig 

 till andra användningsområden visar jag  

 dem min uppskattning 1  2  3   4  5  6  

18.  Jag försöker hjälpa elever som upplever att de 

 har misslyckats att komma över det så 

 att de får tillbaka sitt självförtroende 1  2  3   4  5  6  

19.  Jag lämnar ut frågor till eleverna som de får 

 finna svaret på själva 1  2  3   4  5  6  

20.  Eleverna i min klass uppmuntras att  

 bidra till lektionen med sina idéer och 

 förslag 1  2  3   4  5  6  

21.  Jag försöker förmedla till eleverna att jag  

 förväntar mig att de skall lära sig de grundläggande  

 kunskaperna och förmågorna väl 1  2  3   4  5  6  

22.  Jag håller tillbaka min åsikt om 

 elevernas idéer vare sig jag håller med 

 dem eller inte 1  2  3   4  5  6  
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23.  Jag uppmuntrar eleverna att tänka i olika 

 riktningar även om en del av dessa 

 idéer eventuellt inte kommer att fungera 1  2  3   4  5  6  

24.  Jag försöker klargöra att jag förväntar mig att 

 eleverna ska kontrollera sina skoluppgifter innan jag 

 gör det 1  2  3   4  5  6  

25.  Jag försöker visa eleverna att jag inte 

 avfärdar deras förslag lättvindigt 1  2  3   4  5  6  

26.  Eleverna uppmuntras att göra olika saker  

 med det de har lärt sig på lektionerna 1  2  3   4  5  6  

27.  Jag hjälper eleverna att dra lärdom av sina 

 egna misstag 1  2  3   4  5  6  

28.  Jag lär ut grunderna till eleverna och lämnar  

 utrymme för individuellt lärande därutöver 1  2  3   4  5  6  

29.  Jag uppmuntrar elever att ställa frågor och  

 komma med förslag på lektionerna 1  2  3   4  5  6  

30.  Att komma snabbt vidare från ett moment  

 till nästa i undervisningen är inte viktigt för mig 1  2  3   4  5  6  

31.  Först när eleverna har getts möjlighet att utforska 

 sina idéer mer ingående, kommenterar jag dem. 1  2  3   4  5  6  

32.  Jag tycker om när eleverna tar sig tid att  

 tänka på olika sätt 1  2  3   4  5  6  

33.  I min klass har eleverna möjlighet  

 att själva bedöma om de har rätt eller fel 1  2  3   4  5  6  

34.  Jag lyssnar på elevernas förslag även om 

 de inte är praktiska eller användbara 1  2  3   4  5  6  

35. Jag har inget emot att eleverna testar sina 

 egna idéer och gör annorlunda mot det som  

 jag har visat dem 1  2  3   4  5  6  

36.  Jag uppmuntrar elever som blir frustrerade 
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 att ta det som en del av lärandeprocessen 1  2  3   4  5  6  

37. Jag förser eleverna med öppna frågor som de 

 får hitta svaren på själva 1  2  3   4  5  6  

38.  Eleverna i min klass förväntas arbeta i grupp 

 med god samarbetsvilja 1  2  3   4  5  6  

39.  Att fullfölja läroplanens alla delar är mindre  

 betydelsefullt för mig än att eleverna lär 

 sig grunderna väl 1  2  3   4  5  6  

40.  Jag uppmuntrar eleverna att göra saker  

 på alternativa sätt trots att det tar längre tid i  

 anspråk 1  2  3   4  5  6  

41.  Jag tillåter eleverna att avvika från vad de 

 har blivit instruerade att göra 1  2  3   4  5  6  

42.  Jag tillåter eleverna att visa sina arbeten 

 för varandra innan de skall lämna in det 1  2  3   4  5  6  

43.  Jag lyssnar tålmodigt när eleverna ställer 

 frågor som kanske kan låta lite dumma 1  2  3   4  5  6  

44.  Elever tillåts att gå längre inom mitt ämne 

 än vad jag lär ut i min undervisning 1  2  3   4  5  6  

45.  Jag uppmuntrar elever som upplever att  

 de har misslyckats att hitta andra möjliga  

 lösningar 1  2  3   4  5  6  
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Bilaga 4: Hur jag tänker 

Hur jag tänker 
Hur väl tycker du att dessa meningar stämmer på dig? 
 

 Stämmer Inte så Ibland Ofta Stämmer 

Så här tänker jag… nästan  ofta sant  sant nästan 
 aldrig sant ibland  alltid 
   inte sant    

1. En anledning till att jag skulle välja att inte delta i 
klassrumsdiskussionen är för att jag inte vill verka dum 1  2  3   4  5  

2. Det är viktigt för mig att det inte ser ut som om 
jag inte klarar av att göra mitt skolarbete  1  2  3   4  5  

3. Jag gillar skolarbete som jag lär mig något  
av även om jag gör en massa misstag 1  2  3   4  5  

4. En viktig anledning till varför jag gör skolarbete 
är för att jag gillar att lära mig nya saker  1  2  3   4  5  

5. Jag skulle verkligen känna mig duktig om jag var  
den enda i klassen som kunde svara på lärarens  

frågor på lektionen 1  2  3   4  5  

6. Det är viktigt för mig att de andra eleverna i  
klassen tycker att jag är bra på skolarbetet 1  2  3   4  5  

7. Jag gillar skolarbete mest när det verkligen får   
mig att tänka 1  2  3   4  5  

8. En viktig anledning till varför jag gör mitt skolarbete  

är för att jag verkligen vill bli bättre på det 1  2  3   4  5  

9. Det är viktigt för mig att jag inte verkar dum  
på lektionerna 1  2  3   4  5  

10. En viktig anledning till att jag gör skolarbetet 
är för att jag inte vill göra bort mig 1  2  3   4  5   

11. Jag gör skolarbetet för att jag är intresserad av det 1  2  3   4  5  

12. En viktig anledning till att jag gör skolarbetet är   
för att jag tycker det är kul 1  2  3   4  5  

13. Jag vill vara bättre än de andra eleverna på lektionerna 1  2  3   4  5  

     
14. Jag skulle känna att jag verkligen lyckades i skolan  
om det gick bättre för mig än för de flesta andra elever 1  2  3   4  5  
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15. Anledningen till att jag gör skolarbetet är för att 
lärarna inte skall tro att jag kan mindre än de  
andra i klassen 1  2  3   4  5   

16. Anledningen till att jag gör mitt skolarbete är för  
att andra inte skall tro att jag är dum 1  2  3   4  5  

17. Jag skulle vilja visa min lärare att jag är smartare  
än de andra eleverna på lektionerna 1  2  3   4  5   

18. Att vara bättre än de andra eleverna på skolan är  
viktigt för mig 1  2  3   4  5  
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Bilaga 5: Hur jag är 

Hur jag är 
 

Hur ofta stämmer det beskrivna sättet att vara på dig?  

 

Detta är jag…  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 nästan  sällan ibland, ofta nästan 
 aldrig  ibland  alltid 
   inte    

(1)  Jag gillar att träffa andra människor 1  2  3   4  5  

(2)  Jag lånar gärna ut mina saker till andra 1  2  3   4  5  

(3)  Jag gör mitt skolarbete utan att slarva  1  2  3   4  5  

(4)  Jag blir lätt orolig eller rädd 1  2  3   4  5  

(5)  Jag vet många saker 1  2  3   4  5  

(6)  Jag blir lätt på dåligt humör 1  2  3   4  5  

(7)  Jag arbetar hårt och gör det med glädje 1  2  3   4  5  

(8)  När jag diskuterar med andra blir jag mycket  

 engagerad 1  2  3   4  5  

(9)  Jag gillar att tävla med andra 1  2  3   4  5  

(10)  Jag är en fantasifull person 1  2  3   4  5  

(11)  Jag är ärlig och skötsam 1  2  3   4  5  

(12)  Jag har lätt att lära mig det som vi läser   

 om i skolan 1  2  3   4  5  

(13)  Jag förstår när andra behöver min hjälp 1  2  3   4  5  

(14)  Jag gillar att röra mig för det mesta och ha  

 aktiviteter på gång 1  2  3   4  5  

(15)  Jag blir lätt arg 1  2  3   4  5  

(16)  Jag gillar att ge bort presenter 1  2  3   4  5  

(17)  Jag grälar med andra 1  2  3   4  5  

(18)  När läraren ställer frågor kan jag svara korrekt 1  2  3   4  5  
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(19)  Jag gillar att vara med andra 1  2  3   4  5  

(20)  Jag blir djupt engagerad i saker som jag  

 håller på med 1  2  3   4  5  

(21)  Om någon behandlar mig orättvist  

 förlåter jag henne/honom 1  2  3   4  5  

(22)  Under lektionerna är jag koncentrerad på sakerna    

 som jag ska göra 1  2  3   4  5  

(23)  Jag har lätt för att tala om för andra vad jag  

 tycker 1  2  3   4  5  

(24)  Jag gillar att läsa böcker 1  2  3   4  5  
(25)  När jag gjort klart hemläxan, kollar jag den många 

 gånger för att se att jag har gjort rätt 1  2  3   4  5  

(26)  Jag säger vad jag tänker 1  2  3   4  5   

(27)  Jag bemöter mina jämnåriga med värme 1  2  3   4  5  

(28)  Jag respekterar regler och ordning 1  2  3   4  5  

(29)  Jag blir lätt sårad 1  2  3   4  5  

(30)  När läraren förklarar något förstår jag  

 direkt 1  2  3   4  5  

(31)  Jag blir lätt ledsen 1  2  3   4  5  

(32)  Jag är mycket snäll mot andra 1  2  3   4  5  

(33)  Jag gillar vetenskapsprogram på TV 1  2  3   4  5  

(34)  När jag tar på mig en uppgift, ser jag till 

 att få den gjord. 1  2  3   4  5  

(35)  Jag hittar på saker för att inte bli uttråkad  1  2  3   4  5  

(36)  Jag gillar att få reda på vad som händer i 

 världen 1  2  3   4  5  

(37)  Det är ordning på mitt rum 1  2  3   4  5  

(38)  Jag visar hänsyn när jag talar med andra 1  2  3   4  5  

(39)  Om jag vill göra något kan jag inte vänta utan 
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 måste gör det direkt 1  2  3   4  5  

(40)  Jag gillar att prata med andra 1  2  3   4  5  

(41)  Jag har inte tålamod 1  2  3   4  5  

(42)  Jag kan övertyga andra om min åsikt 1  2  3   4  5  

(43)  Jag kan tänka ut nya lekar och spel 1  2  3   4  5  

(44)  När jag börjar göra något vill jag avsluta det  

 till varje pris 1  2  3   4  5  

 (45)  Om en klasskamrat har fått problem hjälper  

 jag henne/honom 1  2  3   4  5  

(46)  Jag kan lösa matematiska problem 1  2  3   4  5  

(47)  Jag litar på andra 1  2  3   4  5  

(48)  Jag gillar att ha ordning på alla mina skolsaker  1  2  3   4  5  

(49)  Jag förlorar lätt mitt lugn 1  2  3   4  5  

(50)  När jag talar lyssnar andra och gör som jag  

 säger 1  2  3   4  5  

(51)  Även de jag inte gillar behandlar jag väl 1  2  3   4  5  

(52)  Jag gillar att förstå och lära mig nya saker 1  2  3   4  5  

(53)  Jag leker bara när jag har gjort färdigt mina  

 läxor 1  2  3   4  5  

(54)  Jag gör saker i affekt (känslostorm) 1  2  3   4  5  

(55)  Jag gillar att skämta 1  2  3   4  5  

(56)  Risken är liten att min uppmärksamhet   

 avleds 1  2  3   4  5  

(57)  Jag har lätt att få vänner 1  2  3   4  5  

(58)  Jag gråter lätt 1  2  3   4  5  

(59)  Jag skulle väldigt gärna resa och få veta  

 hur man lever i andra länder 1  2  3   4  5  

(60)  Jag tror att andra människor är goda och ärliga 1  2  3   4  5  

(61)  Jag oroar mig över småsaker 1  2  3   4  5  
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(62)  Jag förstår saker snabbt 1  2  3   4  5  

(63)  Jag är en glad och livlig person 1  2  3   4  5  

(64)  Jag låter andra människor använda mina saker 1  2  3   4  5  

(65)  Jag gör mina plikter 1  2  3   4  5  
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Bilaga 6: Brev till föräldrar 

 

Barns kreativa utveckling i skolan 
Vi, Eva Hoff (universitetslärare) och Sophie Storm och Malin Mattsson Bergh 
(psykologstuderande), finns vid Institutionen för psykologi vid Lunds 
universitet och är intresserade av hur skolan arbetar med att utveckla 
barns kreativitet.  

 

Vi kommer under hösten och våren 2011 att be lärare och elever att svara på 
frågor (enkät) kring deras upplevelser av klassrumsmiljön och hur de 
upplever sig själva. Vi kommer också att be eleverna göra en 
teckningsuppgift och en skrivuppgift som blir vår utgångspunkt för att 
bedöma klassens kreativa nivå (inga individuella bedömningar kan göras på 
detta vis - bedömningen görs endast på klassen som grupp). Efter två år 
kommer vi att göra en uppföljning där samma information samlas in för att 
kunna avgöra om det har skett någon förändring i klassen. 

 

Informationen som vi samlar in kommer att analyseras och redogöras för i en 
psykologexamenuppsats, forskningsartiklar, men också i en kort 
sammanfattning på svenska som intresserade föräldrar och lärare kommer att 
få ta del av. Barnen kommer att vara anonyma i rapporteringen, varken namn 
eller skola kommer att nämnas.  

 

Vi vänder oss till dig med barn på xx skola för att fråga om ditt barn får 
delta i vår studie. Barnet kommer själv att få bestämma om hon/han vill 
delta när vi besöker skolan och hon/han får avbryta sin medverkan när 
hon/han vill. Om du har frågor om studien kontakta Eva (telefon: 046-
2228767 eller e-mail eva.hoff@psychology.lu.se) 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva Hoff, Sophie Storm och Malin Mattsson Bergh   

 

 

 

 

 

_________________________ deltar          deltar inte  

mailto:eva.hoff@psychology.lu.se
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Barnets namn 

 

i studien om barns kreativa utveckling. 

 

 

__________________________________________ 

Förälders/vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 7: Brev till lärare 

 

LUNDS UNIVERSITET 

Institutionen för psykologi 

Eva Hoff    2011-01-17 

 

 

Till lärare som är intresserade att vara med i projektet ”Kreativitet i klassrummet” 

Forskningsprojektet "Kreativitet i klassrummet" är ett EU-projekt som en forskargrupp på 
Institutionen för psykologi vid LU planerar tillsammans med några europeiska forskare. Det 
övergripande syftet handlar om att få en fördjupad förståelse för hur olika former av kreativitet kan 
främjas i skolan och i hur stor utsträckning kreativ utveckling är relaterat till lärande av skolämnena, 
men också andra delar av läroplanen såsom social utveckling och skoldemokrati. Genom att jämföra 
kreativitetens villkor i olika länders skolor, hoppas vi få svar på en del om hur skolan/lärare kan 
vägleda eleverna på bästa sätt i elevernas kreativa utveckling. 

 

På kort sikt handlar vår fråga till dig som lärare (med elever i 10-12 års ålder) om du skulle vilja vara 
med i en studie under våren 2011. Datainsamlingen handlar om att eleverna fyller i två 
frågeformulär och att de får genomföra kreativitetstester. De olika momenten kan vävas in på 
passande undervisningsmoment, tidsåtgången är ca 60 minuter. Som lärare kommer vi att be dig att 
svara på ett frågeformulär och eventuellt delta i en intervju, om intresse finns. Elevernas föräldrar 
kommer att tillfrågas skriftligt om deras barn får lov att delta. Under testtillfället kommer barnen ha 
möjlighet att avbryta sitt deltagande om de vill. I all rapportering kommer alla inblandade att vara 
anonyma. Efter två år kommer vi att göra en uppföljning av de studerande barnen för att se hur 
deras kreativitet har utvecklats. 

 

På lång sikt vill vi gärna studera fler aspekter av kreativitetsarbetet med eleverna (för att kunna 
jämföra med andra länders skolor). Min förhoppning är att pilotstudien kan vara början på ett längre 
samarbete (om ni är intresserade av fortsatt samarbete efter den första studien). Vi kommer i alla 
lägen låta er få del av de resultat vi får fram (workshops, föredrag mm) och vi vill gärna – i den större 
datainsamlingsdelen - få med lärare och elever på de skolor vi samarbetar med som ”medforskare” i 
så stor utsträckning som möjligt. Ni är välkomna med frågor om ni har några. Jag svarar ofta snabbt 
på e-mail men det går bra att ringa också. 

 

Med vänliga hälsningar 
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Eva, Malin och Sophie 

 

Gruppen på institutionen för psykologi består av: 

Ingegerd Carlsson, professor i personlighetspsykologi 

Eva Hoff, fil doktor och lektor i utvecklingspsykologi, dessutom gymnasielärare 

Erika Lemark, psykologstuderande 

Malin Mattsson Bergh, psykologstuderande 

Farida Rasulzada, doktor och lektor i organisationspsykologi 

Sophie Storm, psykologstuderande 

Kontaktuppgifter: Eva Hoff 

 Lunds universitet, Box 213, 221 00 LUND,  

Telefon: 046-222 8767, e-mail: eva.hoff@psychology.lu.se 

 


