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1 Inledning
En sam hällsutveckling pågår som  handlar om  den arti⌫ciella intelligensens (A I) fram växt och ökande

betydelse på arbetsm arknaden. Inom  näringslivet (Prevents arbetsm iljörapport) och  forskarvärlden

förutspås en utveckling m ot att en större andel av dagens arbeten kom m er att utföras m ed hjälp av A I.

Autom atisering i form  av robotisering har ju redan ersatt m ånga m onotona, m anuella arbeten inom

produktion m en utvecklingen av A I har kom m it därhän att datorer kan ta över jobb där m änniskor tidigare

var oum bärliga. I en analys av den fram tida arbetsm arknaden i H arvard Business Review  (Pistrui, 2018)

fram går att arbeten som  kräver en hög grad av föreställningsförm åga, kreativ analys och strategiskt tänkande

är svårare att autom atisera. Ett ökande antal röster inom  skolvärlden och näringslivet anser att kreativiteten

och den kreativa förm ågan är det som  ger m änniskan ett försprång gentem ot m askinen. Att det kreativa

inslaget borde få en större plats i skolundervisningen  (N ilsson, 2016). Att just den kreativa förm ågan

kom m er att bli viktigare på den fram tida arbetsm arknaden. 

I en forskningsöversikt (Shaheen, 2010) om  sam bandet m ellan kreativitet och utbildning påvisades 0era

positiva aspekter av att befräm ja elevers kreativitet som :

➢ personlig utveckling, dvs. hjälpa elever att etablera ram verk för sitt eget liv och personlig m otivation 

➢ social utveckling, dvs. befräm jar sam arbete och lagarbete

➢ kulturell utveckling, dvs. hjälpa elever att bli varse om  att de kan förändra sin egen kultur

➢ ekonom isk utveckling, dvs. uppm untra en entreprenörsanda

Potentiella fördelar för elevens utveckling fram hålls vilket kan utgöra en grund för att kreativitet har blivit

något som  m an alltm er e2ersträvar och fokuserar på inom  utbildning. Sam tidigt kan kreativitet vara en

förm åga som  är svår att de⌫niera. Lärare kan o2a undvika term en kreativitet därför att det är besvärligt då

begreppet är öppet för 0era interpretationer som  är beroende av epistem ologi, äm nesom råde, kontext,

arrangem ang och m otivation (Philip, 2015). Kreativitet är ju dessutom  ett starkt positivt värdeladdat ord, ett

slags honnörsord, en m arkör som  används i alla m öjliga sam m anhang, vilket kan leda till en urholkning av

begreppet (Sahlin, 2001). D essutom  ⌫nns det en hel del m ytbildningar kring kreativitet som  att folk är födda

kreativa eller okreativa eller att kreativitet är förknippat m ed negativa aspekter av psykologi och sam hället

eller att kreativitet är ett luddigt begrepp eller att kreativitet förbättras i en grupp (Plucker, Beghetto, &  D ow,

2004). Väl m edveten om  dessa försvårande om ständigheter gällande begreppet kreativitet låter jag ändå

eleverna kom m a till tals och få en röst i sam m anhanget. Vi kan belysa problem et bättre genom  att se det från

0era perspektiv och  här görs det utifrån  elevernas perspektiv. H ur kan  kreativitet uttolkas inom

undervisning: Kan  kreativitet läras ut och  bedöm as: H ur kan  kreativitet de⌫nieras inom  speci⌫kt
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naturvetenskap: I detta exam ensarbete ställs frågan  på vilka  sätt kreativitet yttrar sig  i dagens

fysikundervisning enligt gym nasieelever och hur den skulle kunna bli m er kreativ.

1.1 Bakgrund
I läroplanen för gym nasieskolan   (Skolverket, 2011)   i avsnittet om  skolans värdegrund står det att:

 ;skolan ska stim ulera elevernas kreativitet, ny⌫kenhet och självförtroende sam t vilja att pröva och

om sätta nya idéer i handling och att lösa problem .; 

Kreativitet kan tyckas här vara i paritet m ed ny⌫kenhet och självförtroende m en särskiljer sig ändå i dess

begreppsrikedom  och kom plexitet och om fattar sitt eget vetenskapsom råde. Att vara kreativ näm ns också

som  ett av exam ensm ålen  i 0era av gym nasieprogram m en  och  o2a förklarar m an  behovet m ed att

branschen är i förändring. U nder exam ensm ål för naturvetenskapsprogram m et står det: 

;utbildningen ska stim ulera elevernas ny⌫kenhet och kreativitet sam t deras förm åga till analytiskt

tänkande.; 

Intressant att notera är att kreativitet verkar betonas m er i äm net m atem atik. För äm net m atem atik står det

under sy2et att ;i undervisningen ska eleverna ges m öjlighet att utm ana, fördjupa och bredda sin kreativitet

och  sitt m atem atikkunnande;  och  ;kreativa  kvaliteter;. H är  ställs  kreativitet i paritet m ed

m atem atikkunnande. Ä m nesplanen för fysik därem ot näm ner kreativitet bara en gång: 

;i undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, ny⌫kenhet och kreativitet tas

tillvara;

I detta arbete tas utgångspunkt i form uleringarna i exam ensm ålet för naturvetenskapsprogram m et och

äm nesplanen i fysik om  att utbildningen ska stim ulera elevernas kreativitet och att elevernas kreativitet ska

tas tillvara.

1.2 Sy⇡e eller frågeställning
Kreativiteten betonas i den svenska läroplanen och im plem enteras därm ed på olika sätt i undervisningen.

För att underlätta för fysiklärare i gym nasieskolan som  vill undervisa m er kreativt behövs en didaktisk

re0ektion över situationen i klassrum m et. Att byta perspektiv och att se det ur elevens perspektiv kan belysa

situationen tydligare. I detta arbete undersöker vi gym nasieelevers uppfattningar och m issuppfattningar om

kreativitet i allm änhet och kreativitet i fysik i synnerhet. Förhoppningen är att detta kan vara till hjälp i

lärarens didaktiska arbete genom  att öka m edvetenheten över vilka konceptuella m issuppfattningar eller

fördom ar eleverna har om  kreativitet. D etta arbete sy2ar även till att inspirera lärare till att använda m er

kreativa  undervisningsm etoder. M ed  den  utgångspunkten  vill jag  undersöka  vilka  uppfattningar

gym nasieelever har om  kreativitet i allm änhet, huruvida den kan läras ut och m ätas, och hur kreativitet i
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äm net fysik yttrar sig och om  den uppvisar egenskaper speci⌫ka för naturvetenskaplig kreativitet. Vidare

undersöks det huruvida eleverna under sin skolgång upplever sig ha fått vara kreativa och om  de själva

uppfattar sig som  kreativa.

• I vilken  utsträckning  överensstäm m er det vad  forskningen  säger om  kreativitet och  vad

gym nasieelever uppfattar om  kreativitet:

• H ur pass väl överensstäm m er de⌫nitionen på vetenskaplig kreativitet enligt forskning m ed vad

elever anser vara kreativt i äm net fysik:  

2 Tidigare forskning och teoretisk bakgrund

2.1 En tillbakablick avseende de!nitionen av kreativitet
;Kärt barn har m ånga nam n; är ett uttryck som  gäller för begreppet kreativitet. Att det innefattar nya idéer

och inspiration kan vi ⌫nna tusentals år tillbaka hos naturreligionerna. I dessa trosstrukturer trodde m an på

en högre m akt som  gav vissa individer en gudom lig ingivelse, som  kan liknas vid kreativitet. U nder antiken,

hos de gam la grekerna, talade m an om  geniet. Platon beskriver i en av sina dialoger, M enon, hur Sokrates

visar hur en abstrakt geom etrisk idé kan förstås även av en obildad slavpojke. Idéerna och kreativa förm ågor

⌫nns så att säga redan i själen, Sokrates beskriver sin ;förlossningskonst;, där han förlöser idéerna från

m änniskor genom  att återerinra dem  om  de idéer som  redan ⌫nns hos dem . A ndra kända uttryck på

kreativitet från historien är ;a-ha;-ögonblicket när A rkim edes utbrister ;H eureka; när han hade funnit

svaret på hur m an kan bestäm m a en kropps speci⌫ka vikt (;About EurekaB;, u.å.). M ed kristendom en sattes

m änniskan i centrum , i Bibeln beskrivs hur under skapelseakten m änniskan skapades till G uds avbild att

härska över det skapade. M änniskan ⌫ck på så sätt funktionen som  en slags andra gud m ed förm ågan att

skapa.

U nder början av 1900-talet fanns det åtm instone fyra betraktelsesätt på kreativitet (Reynolds, Brow n, &

G lover, 1989): a.) kreativitet som  en aspekt av intelligens, b.) kreativitet som  en om edveten process, c.)

kreativitet som  en aspekt av problem lösning, d.) kreativitet som  en förenande (associative) process. W allas

(1926) föreslog en fyrstegsm odell för att förklara den kreativa processen: 

1. förberedelse (preparation); hela processen av intellektuell utbildning som  lägger grunden för den

kreativa akten genom  att införskaGa den nödvändiga kunskapen och färdigheterna inom  sitt om råde

2. inkubation; de om edvetna eller delvis m edvetna tankeprocesserna som  om organiserar de 0exibelt

organiserade kunskaperna till nya m entala strukturer 

3. upplysning (illum ination); inspirationen, uppenbarelsen, insikten, Eureka, det är a-ha-ögonblicket,
vid upplysningen blir det som  tidigare var om edvetet plötsligt fullt m edvetet 
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4. veri⇠kation; arbetet m ed  att veri⌫era, korrigera eller revidera som  följer den  m er radikala

upptäcktsfasen som  avslutar eller för⌫nar den upptäckta produkten 

Exem pel på en m er m odern de⌫nition av kreativitet härstam m ar från psykologisk forskning redan år 1950

då den am erikanske psykologen J.P. G uilford höll sitt tal om  kreativitet (G uilford, 1950) som  nyutnäm nd

ordförande för A PA  (A m erican Psychological Association). H an ifrågasatte den då existerande synen på

intelligens som  handlade till stor del om  att hitta rätt svar på välde⌫nierade problem . Istället introducerade

G uilford (1967) begreppet divergent tänkande där han m enade att de intellektuella kra2erna även kunde

användas för att hitta en m ängd nya, originella och oväntade svar där även frågorna inte alltid var så

välde⌫nierade. Som  en m otsats införde G uilford även begreppet konvergent tänkande som  istället söker e2er

den bästa eller m est korrekta lösningen till en välde⌫nierad fråga. G uilford identi⌫erade fyra särdrag som

utm ärker divergent tänkande: 

1. Tanke�öde (0uency); förm åga att producera m ånga idéer eller alternativa lösningar till problem

2. Flexibilitet; förm åga att fram ställa idéer som  uppvisar en variation av m öjligheter, förm ågan att se

saker från olika synvinklar, att använda m ånga olika strategier

3. O riginalitet; förm åga att fram ställa idéer som  är unika eller ovanliga

4. Bearbetning (elaboration);  förm ågan att förbättra idéer genom  att system atisera och organisera

detaljer

Vid den här tiden ansågs kreativitet vara i stort sett likvärdigt m ed intelligens och att en viss basnivå av

intelligens ansågs vara nödvändig för att överhuvudtaget kunna vara kreativ. D en bilden förändrades något

när G uilford och andra forskare inom  psykologi och kognitiv vetenskap observerade att intelligens verkade

korrelera väl m ed kreativitet upp till ett tröskelvärde vid IQ  120 m en därutöver uppvisade intelligens och

kreativitet en lägre korrelation, dvs. m an blir inte så m ycket kreativare när intelligenskvoten överstiger

tröskelvärdet. D etta tröskelvärde som  även  kom  att kallas  tröskelhypotesen bekrä2as också av nyare
forskning m en  inom  ett m er speci⌫kt om råde av kreativitet, näm ligen  vid fram ställandet av m ånga

originella ideér (Jauk, Benedek, D unst, &  N eubauer, 2013). Förutom  kopplingen till intelligens så visade

studier (exem pelvis Cropley, 1966) att resultat på konventionella prov hade en  hög korrelation  m ed

;kreativa; tester av det divergenta tänkandet. D essa resultat förstärkte den redan allm änna uppfattningen att

de konventionella kunskaperna och färdigheterna utgjorde grunden för att kunna vara kreativ. U r den

psykologiska forskningen växte det fram  m ånga de⌫nitioner på kreativitet m en en slags gem ensam  näm nare

för dessa var att kreativiteten sågs som  en m änsklig aktivitet som  dels skapar något nytt m en som  dels också

ska vara användbart för sam hället. Rhodes (1961) de⌫nierade kreativitet utifrån fyra aspekter som  kom  att

ha ett stort in0ytande på den fortsatta forskningen inom  kreativitet: 
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1. produkten;  ordet idé hänvisar till en tanke som  har blivit kom m unicerad till andra personer i form

av ord, färg, lera, m etall, sten, tyg eller annat m aterial, när en idé förkroppsligas så kallas den en

produkt 

2. processer;  som  m otivation, perception, lärande, tänkande och kom m unikation 

3. personen;  innefattar personlighet, intellekt, tem peram ent, kroppsbyggnad, karaktärsdrag, vanor,

attityder, självuppfattning, värderingssystem , försvarsm ekanism er och beteende    

4. om givningens påverkan (;press;); handlar om  uppväxtens påverkan och om givningens krav och

förväntningar vilket leder till påverkansfaktorer som  dels kan befräm ja eller häm m a kreativiteten.

För att överbrygga steget från geniets kreativitet till en m er alldaglig kreativitet utvecklade   Kaufm an &    

Beghetto (2009) en m odell för indelningen av kreativitet på fyra olika nivåer: 

Stora-C kreativitet: geniernas nivå, individer som  har transform erat sitt äm nesom råde m ed deras 

banbrytande upptäckter, t.ex. M ozart, Einstein 

Pro-C kreativitet:  professionell expertis, en begåvning som  har tränats i sitt om råde under vanligen m inst 

10 år, t.ex en professionell m usiker eller vetenskapsm an

Lilla-c kreativitet: individer som  kan agera m ed 0exibilitet, intelligens och nyskapande i vardagen, individer 

som  skapar något nytt som  har originalitet och är m eningsfullt, t.ex. en person som  kan lösa ett kom plext 

problem  på arbetet, en duktig trädgårdsm ästare m ed öga för design, internet erbjuder en utm ärkt 

infrastruktur för att utveckla denna typ av kreativitet som  m öjliggör för kreativa personer att dela deras 

kreativa alster 

M ini-c kreativitet: de⌫neras som  en ny och personligt m eningsfull tolkning av erfarenheter, handlingar och 

händelser, denna typ av kreativitet kan uppfostras av lärare och föräldrar, ;m ini-c; är o2a inte synligt för 

utom stående och kan bestå helt av idéer och sam band som  eleven lär sig. 

Kaufm an  och Beghettos de⌫nition  av kreativitet ger utrym m e för en  kreativitet som  är m er vanligt

förekom m ande t.ex. i skolan, näm ligen   m ini-c kreativitet   som  kan vara ett begrepp eller en idé som  eleven  

lär sig och behöver inte resultera i en kreativ produkt. D eH aan (2009)   m enar att m ini-c kreativitet inte är  

något m ystiskt utan en process bestående av 0era kom ponenter som  kan förklaras genom  m entala förm ågor

som  kognitiv 0exibilitet och kognitiv kontroll och att dessa kan läras ut. D eH aan (2009) förklarar vidare att

processen som  ledde fram  till det kreativa ;a-ha; ögonblicket troligen innehåller tre olika m en testbara

elem ent:

1. divergent tänkande  ; innefattar tanke0öde av idéer eller   kognitiv �exibilitet  , dvs. den  kognitiva  
verkställande funktionen som  underligger förm ågan att visualisera och att acceptera m ånga idéer

relaterade till ett problem
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2. konvergent tänkande   eller tilläm pandet av den självbehärskande kontrollen för att fokusera eller  
m entalt utvärdera idéer

3. analogiskt tänkande  ; förm ågan att förstå en ny idé i term er av det redan välkända  

Begreppsförståelsen inrym s så att säga i de⌫nitionen av m ini-c kreativitet.   Piaget     (1973)     visade på 

betydelsen av att eleven återupptäcker eller rekonstruerar sin förståelse för att elever ska kunna utveckla sin 

kreativitet och som  han uttrycker (översatt från engelska):

;förstå är att upptäcka, eller rekonstruera genom  att återupptäcka, och sådana betingelser m åste m an

ta hänsyn till om  m an i fram tida individer ska kunna form a dem  kapabla till produktion och

kreativitet och inte enbart till att återupprepa sig.; 

Root-Bernstein &  Root-Bernstein (2017) pekar på betydelsen av kreativa förebilder i historien som  eleven

kan im itera eller kopiera. Att förstå innebär förm ågan att kunna återskapa vilket också tränar förm ågan att

skapa. 

A m abile (1983) har utarbetat ett användbart konceptuellt ram verk för kreativitet, kom ponentteorin för

kreativitet,  som  är en m odell av sociala och psykologiska faktorer som  är nödvändiga för en individ för att

producera kreativt arbete. Fyra kom ponenter, varav tre av dessa kom ponenter är individbaserade: 

• dom än-relevanta färdigheter; kunskap, expertis, tekniska färdigheter, intelligens, talang i den
speci⌫ka dom änen 

• kreativitets-relevanta processer; inkluderar en kognitiv stil och personlighet som  är befräm jande för

självständighet, risktagande, ser nya perspektiv på problem , ett disciplinerat arbetssätt och

skicklighet i att fram ställa idéer 

• m otivation för uppgi$en; en passion, en inre m otivation för att företa en uppgi2 eller lösa ett

problem  därför att det är intressant, engagerande, personligt utm anande eller tillfredsställande,

m edan  en  yttre m otivation  innehåller o2ast häm m ande faktorer som  belöning, övervakning,

bedöm ning och andra krav 

• den sociala om givningen; inkluderar olika typer av häm m ande faktorer för kreativitet som  t.ex. yttre

m otiverande faktorer som  underm inerar den inre m otivationen 

2.2 Kan m an lära ut kreativitet*
En litteraturgenom gång av hur undervisningen kan utform as för att förbättra kreativiteten visade på att

denna forskning har två huvudinriktningar: dels kreativ undervisning  där kreativa m etoder används för att

förbättra elevers inlärning och engagem ang, och dels undervisning för kreativitet där undervisningen sy2ar
till att förbättra elevens kreativa förm ågor. H är kom m er vi fram förallt att fokusera på litteratur som  är
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inriktad på den senast näm nda inriktningen, dvs. undervisning för kreativitet. Forskningen visar på att

noggrant utform ade interventioner kan ha en positiv eGekt i att öka olika kreativa förm ågor (H argrove &

N ietfeld, 2015). Bland  det m est utm ärkande bland  de fram gångsrika studierna är ett fokus på

problem lösning och kognitiva strategier. Exem pelvis M ayer (M ayer, 1989) beskrev kreativt lärande som  att

lära eleverna att använda kognitiva strategier för att representera och bearbeta ny inform ation som  leder till

överföring av förm ågan till problem lösning. D e vanligast förekom m ande teorierna som  handlar om  att lära

ut kreativitet kretsar kring självreglerat lärande och olika m etakognitiva strategier. M etakognitiva processer

brukar delas upp i kunskap om  kognition och reglering av kognition. Kunskap om  kognition handlar

huvudsakligen om  kunskap om  varför, när och var m an kan använda olika strategier. Reglering av kognition

handlar om  kunskap om  planering, uppföljning och utvärdering. Sw artz (2001) föreslog ett upplägg på

undervisning m ed utvalda kognitiva och m etakognitiva strategier och hur de relaterar till kreativt tänkande:

a) undervisa explicita kognitiva strategier och hur de relaterar till kreativt tänkande

b) erbjuda rikligt m ed tillfällen för elever att öva på planering, uppföljning och utvärdering av sitt

tänkande

c) fram kalla aktivt engagem ang och kreativt tänkande inom  ett speci⌫kt innehåll

d) erbjuda övningstillfällen för tilläm pningen av kreativt tänkande i nya kontexter

D e m etakognitiva processerna är närvarande i hög grad i de kreativa processerna. A rm bruster (1989)

undersökte hur m etakognitiva processer yttrar sig i den  kreativa processen. H on  använde W allas

fyrstegsm odell för den kreativa processen och undersökte för varje steg vilka elem ent av m etakognition som

förekom . W allas första steg om  förberedelse som  handlar om  inlärning förklaras enligt den kognitiva

psykologin fram förallt genom  Piagets schem ateori. Inform ationen föreställs att lagras i m innet som  abstrakta

kunskapsstrukturer som  kallas  schem ata. Vidare beskrivs det hur individer kan  uppnå en  0exibel
representation av kunskap under inlärningsfasen. D etta sker genom  att koda in, dvs. representera i m innet,

m ängder av inform ation och koda in sam m a inform ation på m ånga olika sätt och använda olika tankesätt

eller tankestilar (t.ex. verbalt och visuellt-perceptuellt) för att koda in inform ationen. H ärigenom  under

förberedelsefasen konstruerar kreativa individer väldigt rika, sam m anlänkade, 0exibla kognitiva strukturer

som  är själva råvaran  för om struktureringarna under den  kreativa akten. U nder det andra steget,

inkubationen, om struktureras det sam m anlänkade nätverket som  skapades under förberedelsefasen till nya

schem atan, dvs. elem ent av den ursprungliga representationen rekom bineras och om ordnas för att skapa nya

m entala strukturer. Kreativa individer verkar ha en m etakognitiv skicklighet  i att kontrollera denna

om strukturering av sina 0exibla kognitiva representationer. A rm bruster m enar att den kreativa individen

form ar om struktureringarna närm are till det som  kom m er att uppfylla ändam ålet av den kreativa föresatsen.

Kreativa personer verkar ha en överlägsen m etakognitiv förm åga att skilja agnarna från vetet, dvs. att

kontrollera eGektivt om struktureringarna av sina schem atan. I det tredje steget, upplysningen, sker ett
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igenkännande av m entala representationer som  uppfyller eller har potentialen att uppfylla m ålet m ed den

kreativa föresatsen. I det Närde steget, veri⇠kationen, veri⌫eras den  ofullständiga produkten  från  det
plötsliga, o2ast euforiska, upptäcktsögonblicket och innebär o2a en m er utm anande, ihållande, o2ast

sm ärtsam  process. A rm bruster visar hur en dialog pågår m ellan upptäckaren och produkten som  troligen

innefattar två typer av m etakognition. D en första typen innebär att veri⌫era eller m äta produkten em ot en

intern standard – det ursprungliga ändam ålet m ed den kreativa föresatsen och den m entala bilden som

form ades under upptäcktstillfället. D en andra typen av m etakognition innebär att veri⌫era produkten em ot

en förväntad extern standard – en tänkt publik. D en m edvetna m etakognitiva delen av veri⌫kationen är

något som  kan förbättras och för⌫nas över tid. 

Piagets koncept om  kognitiva kon�ikter verkar vara involverat i de kreativa processerna. Aym an-N olley

(1999) m enar att Piaget såg assim ilation och  ackom m odation, m ekanism er för tankens utveckling, också

som  m ekanism er underliggande den kreativa processen. D e ly2e också fram  hur Piaget förklarade att den

kreativa processen kom m er endast att blom m a ut när den blir integrerad m ed alla andra tankeaspekter.

Aym an-N olley fram häver också lekens betydelse då ursprunget till den kreativa processen ⌫nns i leken och
så sm åningom  kom m er andra tankeaspekter bli integrerade och om organiserade och utvecklas till en m er

fullständig process som  kan resultera i kreativt tänkande. Choi, Land, &  Turgeon (2005) m enar att enligt

Piaget så triggas rekonstruktionen av kunskap utav den kognitiva dissonansen, dvs. diskrepansen m ellan

elevens åsikter och hens erfarenheter som  är i m otsägelse m ot dessa. D e påpekar också att ovana elever

under den kognitiva kon0ikten kan ha svårt att bli varse om  sina kunskapsluckor på grund av brist på

m etakognition och m otståndskra2en från sina tidigare naiva åsikter. Elever kan bli m er m edvetna om  en

kognitiv kon0ikt i interaktion m ed andra elever. N är eleven m ottar olika perspektiv eller frågor från andra

elever angående sina förklaringar kan  dem  försöka förklara sin  utgångspunkt eller återgå till sin

ursprungliga förståelse. På detta sätt kan m ånga perspektiv hjälpa eleven att uppm ärksam m a skillnader i sin

förståelse och hitta svagheter i sina förklaringar.  

D eH aan (2009) m enar att i den traditionella undervisningen använder läraren genom gångar och läroböcker

som  dom ineras av fakta och algoritm iska procedurer snarare än koncept, principer och evidensbaserade sätt

att tänka. Konsekvensen blir passiv inlärning istället för aktivt engagem ang, leda istället för intellektuell

spänning och linjärt tänkande istället för kognitiv 0exibilitet (ibid.). Istället pekar m ycket på att elevaktiva

arbetssätt är m otivationshöjande för eleven och eGektivare för inlärning och för överföring av kunskap.

Skolverket (u.å.) m enar att autentiskt lärande kan vara ett sätt att öka m otivationen i naturvetenskap. Ett

exem pel på elevaktiva arbetssätt är situerat lärande som  H errington &  O liver (2000) sam m anfattar i ett

praktiskt ram verk för undervisning: 

1. ordna m ed autentiska kontexter som  återspeglar det sätt som  kunskapen kom m er att användas i det  

verkliga livet  
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2. tillhandahålla autentiska aktiviteter

3. tillgång till expertkunnande och m odellering av processer

4. visa på olika roller och perspektiv

5. stödja sam arbetande form er för konstruktion av kunskap

6. befräm ja re0ektion för att m öjliggöra abstraktioner att form as

7. befräm ja diskussioner för att göra dold kunskap explicit

8. ordna m ed coaching och stöttning vid kritiska lärandesituationer

9. ordna m ed autentisk bedöm ning  

A ndra elevaktiva arbetssätt som  forskning visar har en m otivationshöjande eGekt på eleverna innefattar

kooperativt lärande (H äm äläinen &  Vähäsantanen, 2011) som  innebär m er än bara grupparbeten. Fokuset

ligger m er på att läraren är en facilitator än en inform ationskälla. Kooperativt lärande använder sig av

uppgi2er och problem ställningar vars slutförande kräver en gem ensam  ansträngning från gruppen m ed

hjälp av de inviduella gruppm edlem m arnas kunskaper och förm ågor. Rätt utfört kan en grupp skapa något

som  överstiger vad någon av individerna kunde ha utfört ensam . Ett praktiskt exem pel på hur denna

undervisningsform  kan tilläm pas visas i en studie av (H asan, Lukitasari, D arm ayani, &  Santoso, 2019) om

kooperativt lärande. H är undersöktes om  en  inte bara ökad  utan  även  rätt balanserad  variation  av

kooperativa  undervisningsform er  kunde  höja  elevernas  m otivation  och  kreativa  tankeförm åga.

Kontrollgruppen m ed störst variation, m ed tre olika kooperativa undervisningsform at, visade sig också öka

elevernas m otivation och kreativa tankeförm åga m est. D e tre undervisningsform aten m ed ökande grad av

kom plexitet börjar först m ed  STA D  (Student Team s-Achievem ent D ivisions) m ed  sm å elevgrupper

sam m ansatta av elever på olika nivåer där läraren först håller en genom gång och däre2er arbetar gruppen

tillsam m ans för att förstå innehållet och däre2er testas eleverna individuellt. N ästa undervisningsform at är

N H T (N um bered H eads Together) där varje elev är ansvarig för sitt lärande. Eleverna placeras i grupper och

varje elev tilldelas ett num m er, läraren ställer en fråga och eleverna arbetar tillsam m ans i gruppen för att

lösa frågan och däre2er ropar läraren upp ett num m er för att svara. I det sista undervisningsform atet G I

(G roup Investigation) form ar eleverna intressegrupper i vilka m an planerar och genom för en undersökning

och sam m anställer sina resultat och presenterar dem  inför klassen. 

2.3 Kan m an bedöm a kreativitet*
M ed tanke på hur kom plext och m ångfasetterat kreativitet är kan det synas som  en nästintill om öjlig

förm åga att m äta eller bedöm a. TreR nger (2009) kallar det en m yt att det inte ⌫nns bra tester av kreativitet.

D etta beror på vilka förväntningar m an har på vad testet m äter, för ett test som  m äter alla aspekter av
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kreativitet ⌫nns inte. D ärem ot m ed noggrant de⌫nierade förväntningar går det att hitta tester som  passar.

Sternberg (2012) m enar dock att kreativitet är en vana, dvs ett förvärvat beteendem önster som  används

regelbundet tills det nästan blir ofrivilligt. För att kunna bedöm a kreativitet så behöver vi bedöm a det som

en vana i det vardagliga livet, inte som  en extraordinär egenskap som  ett fåtal besitter. Fokuset ligger snarare

på vardagskreativitet eller på lilla-c kreativitet och m ini-c kreativitet enligt Kaufm an &  Beghettos (2009)

tidigare näm nda de⌫nition. TreR nger, Young, Selby, &  Shepardson (2002) visade på betydelsen av att m äta

kreativitet på 0era olika sätt och identi⌫erade fyra olika sätt att insam la inform ation på angående en persons

kreativa förm ågor, styrkor eller potential. 1. Beteende- eller prestationsdata; personens beteende – deras
kreativa produkter, prestationer eller färdigheter. Två huvudsakliga sätt är genom  dokum entation eller

förstahandsobservation under naturliga (;verkliga livet;) förhållanden eller i konstruerade uppgi2er som

sim ulerar eller approxim erar ;verkliga livet; situationer. Exem pel på bedöm ningsverktyg är portfoliom appar.
2. Självrapportering eller självbedöm ning; personen får själv svara på frågor om  sig själva och deras beteende.

3.Värderingsskalor; m ed  hjälp  av speci⌫ka beskrivningar av kvaliteter eller beteenden  som  beskriver

kreativitet frågar m an personer att utifrån dessa bedöm a andra. 4. Uppgi$er; personens responser på en
strukturerad uppsättning av uppgi2er eller frågor som  genom förs under kontrollerade form er genom  vilket

personen kan uppvisa sin förm åga att tänka och svara kreativt. D essa bedöm ningskategorier kan sedan

tilläm pas inom  fyra aspekter av personlig kreativitet enligt TreR nger m .0 (2002): 1. Fram ställning av idéer 2.

G räva djupare in i idéer 3. Ö ppenhet och m od att utforska idéer 4. Lyssna på sin ;inre röst;. 

Sternberg (2012) visar i sin investeringsteori att kreativitet kräver ett sam gående av sex distinkta, m en

sam m anhängande resurser: intellektuell förm åga, kunskap, tankesätt, personlighet, m otivation och om givning.
Att bedöm a kreativitet innebär att bedöm a elever när de: a) skapar, b) upp⌫nner, c) upptäcker, d) föreställ

dig om ... , e) antag att... , f) förutser. Exem pel på detta: skapa ett alternativt slut på en kort historia; upp⇠nn
en  dialog m ellan  en  am erikansk  turist i Paris som  frågar en  fransm an  e2er vägen; upptäck den
grundläggande fysikaliska principen som  underligger följande problem ; föreställ dig Kinas utveckling om  20

år; antag att du ska designa ett nytt instrum ent för en sym foniorkester; förutsäg troliga förändringar i
ordförrådet eller gram m atiken av den talade spanskan i Rio G rande-om rådet de kom m ande 100 åren. 

2.4 Kreativitet i undervisning – ett upplägg
Att de⌫niera kreativitet är en sak m en hur ska den kunna bli en levande del av undervisningen: För att

tydliggöra hur m ålsättningen att befräm ja elevers kreativitet kan gå till m er konkret behandlas i detta avsnitt

ett upplägg av undervisningen. G rohm an &  Szm idt (2013) betonar betydelsen av attityden till kreativitet
från lärare och elever. D e utform ade speciellt avsedda kreativitetslektioner för att lära ut hur att tänka, känna
och handla kreativt. M ålsättningen m ed dessa lektioner kan sam m anfattas i tre om råden: 
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• kognition: utveckla och förstärka de kreativa tankeförm ågorna, förm åga till association, att använda

analogier och m etaforer, att transform era idéer; att aktivt söka e2er relevant inform ation, och att

analysera inform ationen, idéerna och problem en; att lära sig förutse konsekvenserna av ens kreativa

handlingar, att förstå grundläggande vetenskaper och integrera kunskap från olika dom äner

• känslor och m otivation: för att utveckla, fram kalla och upprätthålla ny⌫kenhet; att hjälpa m ed att

identi⌫era den kreativa potentialen och att överkom m a hindren relaterade till kognition, m otivation

och känslor; att utveckla ett positivt tillvägagångssätt till problem  och idéer och till strävanden; att

befräm ja öppenhet för olika idéer, olika sätt att se på saken, självsäkerhet i att uttrycka känslor och

kritik; uppm untra lagarbete, em pati och tolerans för olikheter

• beteende och handling: uppm untra att vara proaktiv för andra i skolan, vänner, fam iljen och till

fördel för eleverna själva; att uppm untra handling i situationer som  är otydliga och osäkra; att

utveckla förm ågor att lösa problem  och genom föra lösningar på det och att initiera och genom föra

förändringar

A rbetsuppgi2erna under lektionerna bestod typiskt av vagt de⌫nierade problem , autentiska, vardagliga

problem  relaterade till elevernas erfarenheter i skolan, hem m a och i deras sam hällsgrupperingar. Till

exem pel för att förstärka den kognitiva delen kan läraren utform a aktiviteter som  handlar om  att kom binera

idéer, associera eller skapa analogier; för att arbeta m ed den känslom ässiga delen kan eleverna arbeta m ed

uppgi2er som  tar bort hinder för kreativiteten som  för tidigt avslut på t.ex. problem lösning. I sam band m ed

detta påtalar m an betydelsen av heuristik, att aktiviteterna, problem en och uppgi2erna behöver vissa sätt,

steg och hjälpm edel för att klara uppgi2en eller lösa problem et. G rohm an &  Szm idt (2013) beskriver sedan

vissa regler som  lärare och elever kan förbinda sig att följa: hum or och lek, betona den kreativa processen

över produkten, ta bort eller förhindra barriärer för kreativitet. D en inre m otivationen kan utvecklas genom

att undvika betygsättning under dessa tillfällen och genom  att eleverna uppm untras att utvärdera deras egna

fram steg. För läraren gäller regler som  att vara befräm jare av inlärning och utveckling av de kreativa

förm ågorna genom  em pati, autenticitet, öppenhet, bestäm dhet och  acceptans över vilka eleverna är.

G ällande lärarens kreativitet är det tillräckligt att läraren är kreativ inom  undervisning och pedagogik, bryr

sig om  elevernas idéer och kan erkänna deras värde, är uppm ärksam  på m ikrotillfällena (m icrom om ents) i

klassrum m et och ger eleverna nödvändigt stöd och autonom i. Varje kreativitetslektion  sy2ar till att:

stim ulera förm ågor och färdigheter som  är relevanta för var och en av de tre delarna av kreativ attityd; träna

och utveckla kreativa tankeförm ågor; uppm untra engagem ang i kreativa aktiviteter (upp⌫nningar); och

hjälpa m ed att överkom m a hinder som  rädsla, brist på m otivation, trycket från klasskam rater.    
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2.5 Kreativitet inom  ett speci!kt äm nesom råde
Inom  forskning om  kreativitet har det diskuterats huruvida kreativiteten är dom än-speci⌫k eller dom än-

generell, dvs. om  kreativitet inom  ett om råde ;spiller; över till andra om råden också. D e 0esta forskare

verkar anse att kreativiteten är dom änspeci⌫k till en viss utsträckning, m en hur dom änspeci⌫k den är, det är

en öppen fråga (Baer, 2016). H uvudargum entet som  anförs för dom änspeci⌫citet är för att kunna tänka

kreativt behöver m an uppnå en viss m insta nivå av expertis och kunnande inom  sitt om råde (exem pelvis

Bransford m .0., 2014). Vad som  särskiljer experter från noviser är enligt Saw yer (2005) förutom  en djupare

kunskap i äm net, är deras förm åga att se m önster i inform ationen, deras förm åga att se förhållanden em ellan

disparata fakta och koncept och deras förm åga att organisera innehållet i konceptuella ram verk och

schem an. H istoriskt har det funnits starka förespråkare för den dom än-generella synen på förm ågor som

kreativitet, som  psykologen U orndike (1911) uttrycker det (översatt från engelska):

Att inneha ett stort m ått av en god egenskap ökar sannolikheten för att ha m er än det genom snittliga
av en annan god egenskap. H an som  kan lära sig bättre än genom snittet genom  sina ögon, tenderar att
lära sig bättre än genom snittet genom  sina öron också; han som  kan delta i en sak bättre än andra är
kapabel att delta i m ånga saker sam tidigt eller i snabb följd bättre än de �esta av dem . 

Kaufm an &  Baer (2004) undersökte om  och i vilken utsträckning elever ansåg sig sig vara kreativa i

allm änhet och huruvida detta påverkade synen på kreativitet i andra äm nen. Resultatet visade att elever som

bedöm de sig själva som  kreativa i allm änhet också bedöm de sig vara kreativa i andra äm nen också. D ärem ot

fanns ett par undantag, näm ligen m atem atik och dessutom  för kvinnor vetenskap. En förklaring som  ges till

detta är att rådande m issuppfattningar i sam hället om  m atem atik och vetenskap gör att allm änheten inte

inkluderar dessa om råden i sina föreställningar om  kreativitet. 

Även om  kreativiteten num era anses som  dom än-speci⌫k så har forskning ändå kunnat identi⌫era tre

huvudsakliga typer av kreativitet (Julm i &  Scherm , 2015):

1. Kreativitet i em pati/kom m unikation; t.ex. personliga förhållanden, lösa personliga problem , 

skrivande

2. ;H ands-on; kreativitet; t.ex. konst, hantverk

3. Kreativitet i m atem atik/naturvetenskap  

D etta utesluter inte att det ⌫nns generella faktorer som  är nödvändiga för kreativitet som  intelligens,

m otivation, m iljö och om givning etc. Vi kan konstatera att denna studie (ibid.) påvisar att kreativitet i
m atem atik och naturvetenskap är en egen typ av kreativitet.
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2.6 Speci!kt vetenskaplig kreativitet
Intressant i detta arbete är att resonera kring hur  vetenskaplig kreativitet kan  de⌫nieras. Inom  den

vetenskaps⌫loso⌫ska forskningen ⌫nns det forskare som  hävdar (exem pelvis Boden, 2004) att arti⌫ciell

intelligens (A I) kan vara en hjälp att bättre förstå hur de m änskliga tankeprocesserna och kreativiteten

sam verkar.  N ersessian  (1999) hävdar att kom binationen  av  kognitiv  psykologi, AI-forskning  och

vetenskaps⌫loso⌫ och vetenskapshistoria leder till en m er realistisk och kom plex förståelse av hur den

vetenskapliga tankegången fungerar. D e 0esta forskare inom  den nutida A I-forskningen hävdar inte att

m askinen kan ersätta den m änskliga kreativiteten m en att den kan vara ett användbart redskap för att göra

upptäckter inom  vetenskapen. Shrager &  Langley (1990) beskriver skillnaderna m ellan den traditionella

vetenskaps⌫loso⌫n och AI-forskningen, där den traditionella vetenskaps⌫loso⌫n fokuserar på strukturerna

hos vetenskaplig kunskap och betonar utvärderingen av lagar och teorier m edan A I-forskningen fokuserar

m er på själva de vetenskapliga tankeprocesserna som  leder till  vetenskapliga upptäckter, detta inkluderar

utvärdering av data, teoribildning och experim enterande. D enna skillnad belyses också av N ersessian (1999)

som  argum enterar för att utvidga teorin om  hur nya koncept skapas inom  vetenskapen genom  att ski2a

fokus från  produkterna (strukturer) av en  konceptuell förändring till processerna varifrån  en  sådan

förändring orsakas. Istället för att begränsa sig till logisk deduktion och induktion hävdar N ersessian att

m entala m odeller snarare är det grundläggande sättet för att konstruera vetenskapliga koncept, vilka kan

sam m anfattas i tre olika typer av m odell-baserade resonem ang; analogier, visuella representationer och
tankeexperim ent. En analogi är när m an jäm för kunskapsom råden, så kallade dom äner, m ed varandra. Från
m åldom änen  som  är det nya obekanta, abstrakta om rådet överför m an egenskaper från ett m er bekant,

konkret om råde som  kallas m åldom änen. Kunskapen från källdom änen såsom  dess generativa principer

såväl som  dess begränsningar överförs till en m åldom än och kan sedan användas som  antaganden när m an

konstruerar och transform erar m odeller under problem lösning. Inom  vetenskapen använder m an olika

perceptuella verktyg för m odellering och visuella representationer används o2a för att förklara nya koncept.
D e är ett hjälpm edel när m an konstruerar och resonerar m ed m entala m odeller. M an kan använda de

visuella likheterna utan  att begränsas av de språkliga och  form ella begränsningarna i konceptuella

strukturer. D e är till stor hjälp  under tankeprocesserna  vid  logiska  resonem ang; som  att fästa

uppm ärksam heten på viktiga aspekter av en m odell, m öjliggöra återupprättande och lagring av viktig

inform ation och uppvisa fram trädande inbördes förhållanden. En form  av sim ulering som  används 0itigt

inom  vetenskapen för att förklara konceptuella förändringar är tankeexperim ent. På liknande sätt som  vid en

datasim ulering kan ett tankeexperim ent underlätta att upptäcka oönskade konsekvenser av ett koncept.

G enom  att skapa en sim uleringsm odell m ed vissa inbyggda begränsningar m öjliggör tankeexperim enten att

hitta inkonsekvenser och kunna dra slutsatser lättare än genom  ett logiskt resonem ang utifrån logiska

konsekvenser via en representation.   
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Korsbefruktningen  m ellan  A I-forskning och  kognitiv psykologi  har lett till, hävdar vissa forskare

(exem pelvis Kocabas, 1993), att 0er aspekter av den kreativa processen inom  vetenskapen har kunnat

synliggöras tydligare än vad som  tidigare förbisetts utifrån hur m an de⌫nierar vetenskap och vetenskapliga

upptäckter inom  den traditionella vetenskaps⌫loso⌫n. D e anser att vetenskaplig kreativitet kan undersökas

utifrån fem  grundläggande aspekter:

1. M otivation för vetenskaplig forskning

2. Förm ågan att korrekt form ulera forskningsfrågor inom  ett vetenskapsom råde

3. Förm ågan att skapa ett övergripande sökom råde (söksfär) för att lösa ett vetenskapligt problem  

4. Förm ågan att sam m anställa och im plem entera ;tum regler; (heuristik) för att begränsa sökom rådet

5. Tålam od och uthållighet för det om fattande sökandet för att lösa det vetenskapliga problem et inom

det begränsade sökom rådet

Betoningen på heuristik eller tum regler för att begränsa m ängden av m öjliga lösningar kan vara relevant för

fysikundervisning. Begreppet heuristik stöter m an  på i litteraturen  om  kreativitet som  fokuserar på

problem lösning och kreativa tanketekniker. O 2a handlar det om  strategier för problem lösning. Selter (2009)

beskriver tre olika aspekter av val av strategier under problem lösning: 

• kreativitet; förm ågan att upp⌫nna nya eller m odi⌫era kända strategier

• �exibilitet; förm ågan att växla m ellan olika strategier

• adaptivitet; förm ågan att använda läm pliga strategier som  individen har utvecklat på ett kreativt sätt

eller har valt ut på ett 0exibelt sätt 

Selter (2009) visar på en studie som  visade att om  elever hade vetskap om  hur m an kan tilläm pa åtm instone

en strategi i olika kontexter så underlättade det utvecklingen och den re0ektiva användningen av andra

strategier.

2.7 Vetenskaplig kreativitet i undervisning
H ur kan vetenskaplig kreativitet im plem enteras i undervisningen: Till skillnad från en vetenskapsm an så

saknar eleven o2ast tillgång till det konceptuella ram verket och den tid som  behövs för att undersöka ett

äm ne under en längre tid. H är kan det vara på sin plats att de⌫niera vad vetenskap och fysik är i en

undervisningskontext. En de⌫nition på vetenskap de⌫nieras av am erikanska naturvetenskapslärare (översatt

från engelska);
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;vetenskap är de sätt som  fordrar av eleven att bli engagerad i m änniskans utforskning av naturen,

när de söker förklaringar på objekt och påträGade händelser, för att sedan erbjuda bevis för att stödja

deras förklaringar ;

Skolverket de⌫nierar äm net fysik;

”Fysik är ett naturvetenskapligt äm ne som  har sitt ursprung i m änniskans behov av att förstå och

förklara sin om värld. Fysik behandlar allt från växelverkan m ellan m ateriens m insta beståndsdelar

till universum s ursprung och struktur. U tifrån system atiska observationer och experim ent strävar

fysiken e2er att ⌫nna grundläggande principer som  kan uttryckas m atem atiskt i m odeller och

teorier.;

Eleven behöver alltså hitta en förklaring på fenom en och händelser i naturen och dessutom  kunna hitta

bevis för detta och kunna uttrycka detta m atem atiskt. Root-Bernstein (2017) beskriver att utbildningen

m åste balansera m ellan två m otstridiga m ål, det ena är att överföra ackum ulerad kunskap till elever för

fram tida användning och det andra är att förbereda elever att skapa ny kunskap som  fram tiden kom m er att

utkräva. H äri uppstår kon0ikten då kunskap kan överföras m ed passiva m etoder m edan för att kunna skapa

behövs aktiva m etoder. I det undersökande arbetssättet ligger tonvikten på att eleven själv ska konstruera sin

kunskap och Euler (2018) visar m ed sin cykliska ;inquiry; m odell (se ⌫g.1) betydelsen av experim ent och

det analoga resonem anget för att skapa ny kunskap och där de kreativa processerna har en viktig funktion i

gränsom rådet m ellan teori och praktik.
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Euler (ibid.) m enar att det behöver vara en balans m ellan instruktion och konstruktion. Instruktionen

kom m er så att säga ovanifrån m ed form ella teorier och konstruktionen kom m er så att säga underifrån m ed

erfarenheter. Vanligt förekom m ande är brist på tid att hitta denna balans vilket o2a leder till att experim ent

och  laborationer m isslyckas m ed  att förbättra den  konceptuella förståelsen, även  om  det kan  vara

fördelaktigt för m otivationen och kan öka intresset i äm net (ibid.). Forskning (Freem an m .0., 2014) visar att

aktivt lärande   förbättrar elevernas prestationer i vetenskap, ingenjörsvetenskap och m atem atik. A ktivt  
lärande handlar om  göra eleverna till aktiva deltagare i sin inlärning istället för passiva m ottagare. SliYko

(2017) m enar att aktivt lärande kan höja elevernas kognitiva tillväxt, skapa positiv attityd till fysik, förbättra
deras konceptuella förståelse (H oellw arth, M oelter, &  Knight, 2005) och kreativa tänkande. Vidare pekar

Slisko (2017) på att kreativitet kan utvecklas via problem lösning m en m ed betoning på icke-rutinm ässigt
tänkande, studier visar att m ånga erfarenheter m ed  övergångar m ellan  det rutinm ässiga och  icke-

rutinm ässiga tänkandet åtföljt av epistem ologiska re0ektioner och diskussioner hjälper elever m ed att

förbättra tänkandet, inlärningen och kreativiteten. Slisko (2017) pekar speciellt ut sekvensen PO E (Predict-

O bserve-Explain) som  ett exem pel på aktivt lärande. I det första steget gör eleven en förutsägelse av hur ett

fysikaliskt fenom en, eller en  enkel m odi⌫kation  därav, kom m er att fortlöpa. I det andra steget sker

observationen av fenom enet och eleven jäm för sin personliga och gruppens förutsägelser m ed utfallet, vilka

o2ast inte överensstäm m er. I det tredje steget ska eleven förklara de observerade skillnaderna och föreslå en

förändring i de antaganden och resonem ang deras förutsägelse byggdes på. En annan faktor för kreativitet är

förm ågan att överföra förm ågor till andra sam m anhang (Adey, 1999). W illiam s (2018) ifrågasätter hur

tilläm pbar förm ågan problem lösning i äm net fysik är i andra sam m anhang utanför skolan. D et som  enligt

W illiam s saknas i läroplanen gällande problem lösning i äm net fysik är att förutom  att utveckla en lösning till

problem et innehåller m ånga situationer av problem lösning i verkligheten utanför skolan ytterligare ett par

tankesteg. D essa är att i det första steget identi⌫erar individen ett behov, en m otsägelse, ett kunskapsgap som

orsakar förvirring ; i det andra steget form ulerar individen ett ram verk utifrån sina tidigare kunskaper för att

kunna behandla det första steget; i det tredje steget im plem enterar m an ram verket och löser problem et.

D ufresne, G erace, &  Leonard (1997) visar på betydelsen  av m ultipla representationer (t.ex. gra⌫skt,

algebraiskt) under problem lösning för den konceptuella förståelsen. Att representera och lösa problem  på

olika sätt utm anar det kreativa tänkandet. Xun &  Land (2004) visar hur m an kan integrera så kallad vagt

strukturerad (ill-structured) problem lösning i undervisningen. Vagt strukturerad problem lösning innebär

att lösa problem  som  är kom plexa, vagt de⌫nierade, öppna och förankrade i verkligheten. Typiskt för dessa

problem ställningar är att 0era aspekter av problem et är inte väl de⌫nierade, m ålen  är oklara och

inform ationen är otillräcklig för att lösa dem  och det ⌫nns olika vägar till 0era lösningar. D eH aan (2011)

m enar att den här typen av problem lösning befräm jar den högre ordningens tankefunktioner som  analys,

syntes och abstraktion och även den m est kom plexa och abstrakta nivån, det kreativa tänkandet.       
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Från en översikt av litteraturen kan m an ⌫nna olika förslag och riktlinjer på undervisningsprinciper och

aktiviteter som  kan  befräm ja  kreativiteten.  Adey  (1999) utvecklade på  1980-talet i England  ett

insatsprogram  inom  skolan för att förbättra elevers konceptförståelse. D et ⌫ck nam net CA SE (Cognitive

Acceleration through Science Education) som  utvecklades utifrån forskning av kognitiv utveckling och

baserades huvudsakligen på Piagets arbete och även Vygotskijs lärandeteorier. Lin, H u, Adey, &  Shen (2003)

genom förde en undersökning på 1087 högstadie- och gym nasieelever i England av CA SE-program m et och

dess påverkan på den vetenskapliga kreativiteten. Resultatet visade att CASE befräm jade utvecklingen av den

vetenskapliga kreativiteten. Teorin om  CA SE bygger på Adeys (1999) fem  principer:

• kognitiv kon�ikt; enligt Piaget kan en händelse eller observation som  eleverna ⌫nner förbryllande

och som  inte är i överensstäm m else m ed tidigare erfarenhet eller förståelse vara ett sätt att stim ulera

eleven att tänka aktivt och anpassa sina kognitiva strukturer till den nya typen av tänkande som

behövs

• social konstruktion; enligt Vygotskij är socialt sam spel centralt för elevens utveckling, m ellan lärare-

elev och elev-elev, lärare tillåter elever att förklara sina resonem ang för varandra och de lär sig från

varandras m isstag genom  sam arbetande inlärning, diskussioner är en väletablerad m etod 

• m etakognition; tänka kring sitt eget tänkande; inom  CASE så uppm untras elever att ta sig tid att

re0ektera över hur de löste ett problem  – vad som  var svårt m ed det – vilken typ av resonem ang de

använde – hur de sökte hjälp och vilken sorts hjälp de behövde

• konkret förberedelse; förberedelsefasen där språket, apparaturen och kontexten om kring problem et

introduceras

• överbryggning eller överföring; tankem etoderna och strategierna som  lärs ut behöver tilläm pas och

överföras till det dagliga livet och andra om råden för att träna kvaliteten på tänkandet och utform a

allm änna vanor av eGektivt tänkande

Park (2012)   föreslog en m odell för att undervisa vetenskaplig kreativitet enligt ⌫gur 2. Enligt denna m odell  

aktiveras det kreativa tänkandet i processen under en vetenskaplig undersökning (inquiry) eller i processen

av att förstå/tilläm pa vetenskaplig kunskap.
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Parks m odell innefattar nio elem ent:   tanke�öde, �exibilitet, ovanligt tänkande, koherens, syntes, enkelhet,  

associativt tänkande, bearbetning och originalitet  . U tifrån denna m odell utvecklades aktiviteter som :  

I. Tänka kreativt i en vetenskaplig kontext  

◦ upp⌫nna olika alternativa vetenskapliga användningsom råden  

◦ göra vetenskapliga förutsägelser i ovanliga situationer  

◦ spela spelet ;om ...då; i vetenskapliga kontexter  

◦ skissa eller rita en vetenskaplig koncept-karta (m ind m ap)  

◦ kom binera saker för att upp⌫nna något nytt  

◦ skapa en historia genom  att använda vetenskapliga ⌫gurer, data och situationer  

◦ föreslå en vetenskaplig analogi på ett kreativt sätt   

◦ representera vetenskapliga fenom en i form  av ordspråk   

II. G enom föra vetenskapliga undersökningar på ett kreativt sätt  

◦ göra vetenskapliga observationer på ett kreativt sätt  
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◦ ⌫nna nya observationer genom  att förändra förutsättningarna  

◦ föreslå problem  för vetenskaplig undersökning  

◦ föreslå vetenskapliga hypoteser på ett kreativt sätt  

◦ utform a eller förbättra vetenskapliga experim ent på ett kreativt sätt  

III.Förstå och tilläm pa vetenskapliga koncept på ett kreativt sätt  

◦ visualisera en vetenskaplig förklaring  

◦ nam nge eller föreslå sym boler för nya vetenskapliga idéer eller produkter  

◦ förändra de konventionella de⌫nitionerna av vetenskapliga koncept  

◦ lösa vetenskapliga problem  på olika sätt  

◦ tilläm pa experim entella resultat till nya situationer  

Tsai (2015) gjorde ett försök att sam m anställa den  spretiga forskningen  och  hitta de gem ensam m a

faktorerna som  befräm jar kreativitet hos elever och sam m anfattade det i ett 0exibelt ram verk. Tsai betonar

sin syn på kreativ utbildning som  är att kreativa m etoder används här i första hand för att förbättra

inlärningen. U tifrån  detta  utarbetade  Tsai sin  m odell för kreativ  utbildning  bestående  av  tre

nyckelegenskaper: 

I. Initiering (initiation), tre beteenden som  läraren ska e2ersträva hos eleven:

◦ Ny⇠kenhet: nyckelegenskap hos den kreativa personligheten

◦ Ö ppenhet för erfarenhet; öppenhet och 0exibilitet är viktiga karaktärsdrag

◦ Tolerans för am bivalens; vid fram ställning av idéer, när en person är öppen för olika synsätt kan

de tillfälligt uthärda en oklar situation för att undvika att dra för snabba slutsatser och beslut

II. Förfaringssätt (operation); läraren behöver betänka tre olika perspektiv av lärande som  tillägnande

av kunskap, skapande av kunskap och utvärdering av kunskap:

◦ Kreativt tänkande: de⌫nieras som  det tänkande som  m öjliggör för eleven att använda deras

föreställningsförm åga för att fram ställa idéer, frågor och  hypoteser, experim entera m ed

alternativ och utvärdera sina egna och deras studiekam raters idéer, färdiga produkter och

processer 

◦ Kreativ undervisning: två perspektiv dom inerar där m an antingen kan undervisa kreativt, dvs
läraren använder varierade undervisningsm etoder för att förbättra inlärningen eller så kan m an

undervisa för kreativitet, dvs m ålet är att utveckla elevernas kreativa tänkande. Kreativa lärare
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använder 0era strategier: elevaktivt lärande, användande av m ånga lärohjälpm edel, m anagem ent

strategier, anknyta undervisningens innehåll m ed verkligheten, användandet av öppna frågor

för att uppm untra kreativt tänkande

◦ Kreativt lärande: interaktivt och uppm untrar studerande att experim entera och utforska m öjliga

sätt att lära sig m ed ett lekfullt sinne; elever ska först känna till sitt eget sätt att lära och förstå

vilka faktorer som  kan häm m a deras inlärning; TreR ngers m odell; 1. lära sig de grundläggande

tankeverktygen, 2. lära sig och öva problem lösningsm odeller, 3. handskas m ed riktiga problem

och utm aningar

III.Innehåll (content); dessa tre förm ågor anses vara centrala för kreativt arbete:

◦ Problem sökande ; problem sökande och problem lösning kan innebära m otsatta kognitiva 

strategier; problem lösning är ett val m ellan existerande plattform ar eller uppsättning av m entala

regler m edan problem sökande är upptäckandet av behovet för en ny plattform  baserat på ett val 

m ellan existerande och förväntade fram tida plattform ar

◦ Problem lösning ; anses fortfarande som  den viktigaste faktorn för kreativitet, insikt är en viktig 

aspekt av problem lösning varigenom  folk går bortom  sin erfarenhet och överkom m er 

m issledande fakta genom  att om strukturera upplägget av ett problem  

◦ Re�ekterande undersökning; kreativa processer som  tar utvärdering i beaktande och går bortom  

lösningssökande till problem sökande och avvägningar av genom förandet kallas fullständiga 

processer

Frågan är också om  vi ska och hur vi kan bedöm a elevens förm åga till vetenskaplig kreativitet. Svaret på om
⌫nns att hitta i äm nesplanen i fysik. D är ⌫nns inga direkta anvisningar på att och hur kreativitet eller

kreativa tankeförm ågor ska bedöm as enligt betygskriterierna. D ärem ot ⌫nns anvisningar för hur förm ågor

som  konceptförståelse och problem lösning, som  befräm jas av kreativitet, ska bedöm as. Till exem pel för

betyget A:  ;eleven identi⌫erar, analyserar och löser kom plexa problem  i bekanta och nya situationer m ed

gott resultat;. H är anges en rätt kom plex förm åga, att kunna överföra sin kunskap till nya sam m anhang.

D etta är ett återkom m ande tem a i de förm ågor m an vill utveckla hos eleven inom  kreativ undervisning.

D etta är öppet för tolkning m en värt att undersökas ifall kreativitet kan läggas in, som  t.ex. kreativ

problem lösning, i betygskriterierna. Svaret på  hur ⌫nns följaktligen  inte uttalat i äm nesplanen  och i

litteraturen  är det relativt begränsat m ed  riktlinjer för bedöm ning av speci⌫kt elevers vetenskapliga

kreativitet. Ett försök till de⌫nition som  har vunnit allm änt gillande är H u &  Adeys (2002) m odell  för att

de⌫niera vetenskaplig kreativitet, SSCM  (Scienti⌫c Structure Creativity M odel). D enna m odell urskiljer sju

grundläggande  faktorer  för  vetenskaplig  kreativitet:  ovanlig  användning, problem form ulering,
produktförbättring, föreställningsförm åga, problem lösning, vetenskapliga experim ent, produktdesign. 
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2.8 Forskningsetiska aspekter
Inform ationskravet uppfylldes då eleverna inform erades om  att enkätundersökningen  sy2ade till att

undersöka elevers uppfattningar om  kreativitet och ingick i ett forskningsprojekt som  en student på KTH

utför. Sam tyckeskravet uppfylldes då eleverna blev inform erade om  att deltagandet var frivilligt och att de

hade rätt att avbryta sin m edverkan. Kon⇠dentialitetskravet uppfylldes då eleverna blev inform erade om  att

de uppgi2er de läm nar är anonym a och inte kan kopplas till dem  personligen. Nyttjandekravet uppfylldes då
eleverna blev inform erade om  att enkätundersökningen enbart ska användas för forskningsändam ål.  

2.9 Teoretiskt ram verk i studien
Inför den tem atiska analysen behövde det teoretiska ram verket de⌫nieras. Ram verken skulle dels om fatta en

allm än  de⌫nition  på kreativitet och  en  m er speci⌫kt inriktad  de⌫nition  på vetenskaplig kreativitet.

Sam m anlagt fyra olika källor användes, vilket innefattade: A m abiles (A m abile, 1983) kom ponentteori för

kreativitet, som  de⌫nierar grundförutsättningarna för att utföra kreativt arbete. Adeys (Adey, 1999) fem

undervisningspelare för att förbättra begreppsförståelsen och befräm ja kreativiteten hos skolelever. Tsais

(Tsai, 2015) 0exibla ram verk för kreativitet. Parks (Park, 2012) m odell för vetenskaplig kreativitet utifrån

vilket förslag på elevaktiviteter har utvecklats. D essa ram verk ger en sam m ansatt beskrivning både på vilket

sätt, dvs. vilken undervisningsm etodik, och m ed vilket innehåll undervisningen kan bedrivas m ed för att

befräm ja vetenskaplig kreativitet. 

3 M etod
Enkätundersökningar är läm pliga för att ge ett representativt svarsunderlag för en större grupp. G ruppen i

detta fall är gym nasieelever i Sverige som  läser någon typ av fysikkurs. U tm aningen ligger i att utform a

enkätfrågor som  ger representativa svar. För detta ⌫nns vissa riktlinjer som  att frågorna behöver hållas korta,

inte vara ledande eller innehålla 0era påståenden. Även ordningsföljden på frågorna är viktigt att ha i åtanke

då föregående frågor kan påverka svaren på senare frågor. I detta arbete användes öppna frågor vilket

innebär att detta är en kvalitativ studie. 

3.1 D eltagare
U rvalet av gym nasieskolor genom fördes m ed hjälp av författarens kontaktnätverk och förfrågningar via

m ejl, däribland en skola där författaren tidigare hade genom fört sin lärarpraktik. Författaren bedöm de att

urvalet gav en tillräcklig stor variation för att sägas representera svenska gym nasieelever. G ym nasieskolorna

bestod av en kom m unal skola och två friskolor. Enkäten i pappersform at delades ut av elevernas fysiklärare i

tre gym nasieklasser i Stockholm som rådet under perioden januari-februari 2019. D essa elever har det

gem ensam t att de läser Fy1- eller Fy2 kurserna. Totalt insam lades 132 enkätsvar vilket ansågs tillräckligt då
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en viss teoretisk m ättnad hade uppnåtts, dvs en punkt under datainsam lingen när enkätsvaren inte längre

bidrog näm nvärt till en ökad variation i svarsunderlaget. 

3.2 Enkätens innehåll
U tform ningen av enkätfrågorna sy2ade till att belysa ett kom plext, svårde⌫nierat och m issförstått begrepp

som  kreativitet utifrån 0era synvinklar. På detta sätt kunde eleven förhoppningsvis känslom ässigt beröras av

en eller 0era frågor och i vissa fall även provoceras till att svara vad de egentligen tycker eller så att säga svara

från ;hjärtat;. Till exem pel påståendet i tredje frågan ;ifall kreativitet går att lära ut borde det gå att m äta; var

en aning provocerande, m en det ⌫nns provocerande inslag i att m äta något så kom plext som  kunskap och

begreppsförståelse också. Enkäten  bestod  av fem  frågor inriktade på att undersöka gym nasieelevers

uppfattning om  kreativitet och hur det yttrar sig i fysikundervisningen. Elevernas uppfattningar kan visa på

m issuppfattningar om  kreativitet, elevers behov av kreativitet i undervisningen och de förändringar eleverna

önskar se för en  m er kreativ  undervisning. D ärem ot kan  det vara så att elever inte vill göra

fysikundervisningen m er kreativ av olika orsaker, m en det blir ju också en del av undersökningen att ta reda

på det. Frågorna bestod av en sluten fråga och fyra öppna frågor. I den inledande, slutna frågan som  bestod

av tre delfrågor ⌫ck deltagarna kryssa i en sjugradig värderingsskala.

Första frågan bestod av tre delfrågor om  hur viktigt deltagarna anser att kreativitet är: 

a. i allm änhet:  b. i äm net fysik:  c.  och i äm net m atem atik:

D äre2er följde fyra öppna frågor. D e två första frågorna var inriktade på huruvida kreativitet  i allm änhet

kan läras ut och m ätas: 

• Tror du att kreativitet kan läras ut: H åller du m ed eller inte: Förklara hur du tänker.

• Ifall kreativitet går att lära ut borde det gå att m äta. H åller du m ed eller inte: Förklara hur du tänker.

D e två avslutande frågorna var inriktade på hur kreativitet uppfattas av eleverna i äm net fysik och vad de

skulle vilja förändra eller inte för att göra äm net m er kreativt:

• Vad tycker du är kreativt i äm net fysik:

• G e exem pel på hur du skulle vilja göra fysikundervisningen m er kreativ.

3.3 M etod för analys
För denna kvalitativa studie användes tem atisk analys (Braun &  Clarke, 2006) som  en m etod för att

analysera det em piriska m aterialet. D enna m etod används för att identi⌫era, analysera och rapportera

m önster eller tem an inom  m aterialet. D en tem atiska analysen genom fördes på ett deduktivt, teoristyrt sätt
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utifrån ett teoretiskt ram verk där tem ana utvaldes. D en tem atiska analysen sam m anfattas av Braun och

Clarke (2006) i sex steg:

1. göra sig bekant m ed data: transkriberar, läser om  och om  igen, skriver ner inledande idéer

2. fram ställa inledande koder: koda intressanta särdrag ur data på ett system atiskt sätt

3. söker e$er tem an: ordnar koderna i potentiella tem an 

4. undersöker tem an: kontrollerar om  tem ana fungerar i förhållande till de kodade utdragen och till

hela datauppsättningen

5. de⇠niera och nam nge tem an: pågående analys att för⌫na det speci⌫ka för varje tem a och den

övergripande berättelsen som  analysen vill säga, fram ställa tydliga de⌫nitioner och nam n för varje

tem a

6. fram ställa rapporten: sista m öjligheten för analys; urval av starka, levande exem pelutdrag; slutlig

analys av de utvalda utdragen och relatera tillbaks analysen till forskningsfrågan och litteraturen;

fram ställa en vetenskaplig rapport av analysen   

Enkätsvaren överfördes från pappersenkäter till digitalt form at i Surveym onkey och i Exceldokum ent. Första

steget var att bekanta sig m ed m aterialet vilket skedde genom  att läsa svarsunderlaget 0era gånger. D äre2er

började uppbrytningen av svaren i m indre enheter, dessa utdrag blev så att säga kodade, exem pel på detta är

;problem lösning; och varianter på detta som  ;lösa problem ;, ;lösa uppgi2er;, ;hitta lösningar; eller verbet

;tänka; och varianter på detta som  ;tänka utanför boxen;, ;tänka abstrakt;[. D äre2er påbörjades en indelning

av det bearbetade svarsm aterialet genom  att sam la ihop dessa m indre enheter i större gem ensam m a tem an.

Exem pelvis inledande tem an i fråga 2 var ;Tankesätt;, ;M ental inställning;, ;G oda äm neskunskaper;, ;Bra

lärare; osv. D äre2er jäm fördes och inpassades dessa inledande tem an m ed tem an från det teoretiska

ram verket. D enna process visade på till vilken  utsträckning  svarsunderlaget kunde sägas vara i

överensstäm m else m ed det teoretiska ram verket.   

4 Resultat
Resultatet på första enkätfrågan, som  var en sluten fråga, redovisas som  ett num eriskt genom snittsvärde. D e

fyra övriga enkätfrågorna utgjordes av typen öppna frågor och stora delar av svarsunderlaget presenteras i

det kodade utdragsform atet under sina tem an. Tem ana har utvalts från det teoretiska ram verket, som  här

bildar underrubriker under enkätfrågorna 2-5. N är en elev citeras så har varje elev har fått en unik svarskod

som  varierar från E001 till E132. H är ska också tilläggas att varje enkätsvar kan innehålla 0er än ett kodat

utdrag, o2a två, i vissa fall upp till tre olika tem an. 
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4.1 Enkätfråga 1: kreativitet i fysik, m atem atik och i allm änhet
G enom snittet för de sjugradiga värderingsskalorna från 1-7 beräknades m ed 1 som  lägsta värde, dvs ;inte

viktigt alls;, och m ed 7 som  högsta värde, dvs ;m ycket viktigt;. Resultatet blev på fråga 1, ;hur viktigt anser

du att kreativitet är;:

i allm änhet: i fysik:  i m atem atik:

a. 6,1 b. 5,2 c. 4,8

4.2 Enkätfråga 2: att lära ut kreativitet
Tem ana utvaldes från Adeys (Adey, 1999) undervisningsprinciper och Tsais (Tsai, 2015) nyckelegenskaper.  

4.2.1 M etakognition eller kreativt lärande
M etakognition åter⌫nns under Adeys (Adey, 1999) undervisningsprinciper och  kreativt lärande från det
0exibla ram verket hos Tsai (2015). I denna grupp ham nade 53 elever vilket gör den till det största tem at.

Inledande tem an var Tankesätt och Abstrakt tänkande. Verbet ;tänka; (23 elever) utgör här ett stort inslag,
;tänka utanför boxen; (4 elever), ;få tips hur m an kan tänka; (E120), ;tänka kreativt; (E015), ;tänka

abstrakt; (E103), ;tänka själva; (E117), ;tänka fritt; (E068), ;tänka självständigt; (E011), att ;tänka på olika

sätt; (4 elever),  ;ge en elev 0era olika sätt att tänka på; (E096), ;lära ut arbetstekniker som  främ jar kreativt

tänkande; (E049), ;visa 0era sätt att lära sig saker på kreativa sätt; (E010). Att använda olika ;perspektiv; (4

elever), ;lära ut 0er perspektiv; (E036), ;se saker ur olika perspektiv; (E016). Att kunna olika ;tankesätt; (7

elever), ;lära ut olika tankesätt; (E026), ;ett kreativt tankesätt kan läras ut; (E031), ;m an kan lära sig

använda ett kreativt tankesätt; (E057). Att lära sig bli m er ;öppensinnad; (2 elever). Att ;lära ut tekniker

som  elever kan använda för att utveckla sin egen kreativitet; (E104).  Att använda ;m etoder; (4 elever) som

;resonera kring olika m etoder; (E032), ;lära sig vissa kreativa m etoder, m em orera dem ; (E100), ;hela tiden

visar eleverna och använder nya m etoder; (E108). Ö vning och träning (;öva; (4 elever) ,;träna; (3 elever)) i

att tänka som   ;öva på att tänka m er kreativt och göra det till en vana; (E071), ;öva på att tänka på olika

m öjliga sätt; (E102), ;träna sig och bli m er kreativ; (E077).  

4.2.2 Kreativ undervisning
I detta tem a under Tsais nyckelegenskaper (Tsai, 2015) återfanns 49 elever. Inledande tem an var Varierad
undervisning m ed undertem an som  Bra lärare. Lärarens betydelse pekas ut, ;lärare kan absolut lära ut på ett
sätt som  gör att kreativiteten hos elever kan öka; (E053), ;tror lärare kan underlätta kreativitet; (E028), ;tror

att en bra lärare kan få elever att uppnå sin fulla kreativa potential; (E004), ;beror på läraren och hans

uppgi2er; (E119), ;genom  att läraren ger exem pel på hur m an kan tänka; (E047), ;om  läraren är kreativ blir
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även eleverna det; (E020). Att anpassa undervisningen ;jag tror absolut att m an skulle kunna få 0er elever

att bli m er kreativa om  m an m öjliggör det i undervisningen; (E074), ;undervisningen kan läggas upp på ett

sätt som  tvingar eleven att utveckla sin kreativitet; (E051), ;m an kan m ed undervisningen anpassa allt till

verkligheten; (E041). A nnat relaterat till undervisning; ;kan m an se olika typer av situationer kan m an

kanske få bredare syn på kreativitet; (E078), ;ge m öjlighet att vara kreativ; (E081), ;få m er frihet att lösa en

uppgi2; (E083), ;en person som  sporras att tänka kreativt under en lång tid kom m er onekligen uppnå en

viss grad av kreativitet; (E084), ;tror absolut m an kan bli bättre på det om  m an behöver eller tvingas

använda kreativitet i 0era sam m anhang; (E090), ;m an kan lära ut speci⌫ka delar av äm nen på olika sätt för

att ge olika perspektiv på saken; (E094), ;genom  att ta del av sådant som  är kreativt kan m an få inspiration;

(E112), ;om  m an låter eleven arbeta m er m ed fysiska objekt som  representerar det de lär ut; (E116).

Variation på undervisningen; ;genom  att göra olika saker så att lektionerna inte blir enform iga; (E118),

;m an står inte bara vid tavlan, skriver och tvingar in det i huvudet, m an ska variera lektionerna och göra det

roligt och intressant för oss; (E121), ;genom  att undervisa på olika sätt, fördjupa sig på olika grejer i kursen

och få en större förståelse genom  att visa olika m odeller och processer; (E126). Ävensom  ;jag tror att

kreativt tänkande har m ed att kritisera och ge feedback att göra, säg att Em il gör en stol, då kan jag kritisera

och ge feedback ifall designen är bäst eller om  den är funktionell; (E127), ;genom  att blanda teori  m ed

fysiska exem pel och interaktiva aktiviteter; (E008). Ett annat inledande tem a var Goda äm neskunskaper. Tre
elever uttryckte det som  ;ju m er m an kan om  en sak ju m er kan m an experim entera; (E063), ;lära ut

grunden kring ett äm ne, sedan ställer m an en fråga till eleven som  kräver ett välutvecklat svar;(E089), ;ju

m er m an kan desto större fantasi har m an; (E106).   

4.2.3 Ny⇢kenhet och m otivation
D etta tem a åter⌫nns både under Adeys (Adey, 1999) undervisningsprinciper och Tsais (Tsai, 2015) ram verk

för kreativitet. I detta tem a ham nade 20 elever och häl2en av dessa anser, i varierande grad, att kreativitet

inte kan läras ut m en att den kan uppm untras på olika sätt. Inledande tem a var M ental inställning. D etta kan
ske genom  att ;stim uleras; (4 elever), ;stim uleras att förbättras; (E059), ;stim ulera elever att undersöka egna

vägar; (E005). N ästan häl2en av eleverna svarar att kreativiteten kan ;uppm untras; (10 elever), ;uppm untra

till kreativt tänkande; (2 elever), ;uppm untra elever till att vara kreativa och hjälpa dem  att hitta sin egen

kreativitet; (E044), ;uppm untras och stim uleras till att förbättras; (E059), ;det kan därem ot uppm untras

vilket jag tycker är väldigt viktigt att skolan gör då det är kreativitet som  rör sam hället fram åt och vi är

fram tiden; (E067). Intresse (2 elever), ;skapa ett intresse; (E093), ;personlighet och intresse; (E065) och

;om  m an lär ut saker på ett intressant sätt; (E002).
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4.2.4 Problem lösning
I detta tem a, som  åter⌫nns under Tsais nyckelegenskap om  innehåll (Tsai, 2015), ham nade 12 elever.

;Problem ;  (6 elever) och ;problem lösning; (3 elever), ;m an m åste bli kreativ när m an står inför ett problem

m an inte tidigare löst; (E082), ;unika problem  kräver kreativa lösningar; (E082), ;låt eleverna få ett

problem  som  de ska lösa och sedan förklara till hela klassen; (E109), ;använda sin fantasi för att lösa

problem ; (E068), ;hitta egna lösningar; (E062), ;visa olika kreativa lösningar; (E072), ;öva på att hitta

alternativa lösningar och att använda separata m etoder tillsam m ans för att lösa något problem ; (E046), ;se

öppet på ett problem ; (E040), ;tänka på nya sätt kring problem ; (E001), ;det som  kan  läras ut är

problem lösning (som  bygger på kreativitet); (E069), ;kreativ problem lösning; (E049).  

 

4.3 Enkätfråga 3: att m äta kreativitet 
D enna frågeställning ⌫ck m erparten av eleverna att ta ställning m ot och svarade att det inte går att m äta. 

D ärm ed blev antalet svar som  var m er speci⌫ka om  vad som  kunde m ätas fåtaliga. D ärför valde jag ett 

induktivt förfaringssätt för denna fråga och genom  upprepade genom läsningar av enkätsvaren började dessa

fyra kategorier ta gestalt: 1. Rättvisa;  2. För subjektivt ; 3. Svårm ätbara skillnader;  4. M ätbart. 
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4.3.1 Rättvisa
Kategorin  Rättvisa handlar om  att eleverna tycker att kreativitet inte borde m ätas (4 elever), ;kreativitet

borde inte m ätas e2ersom  att när m an m äter då kom m er eleverna att placeras på olika nivåer; (E110),

;borde inte m ätas, kreativitet är ett verktyg som  kan ge en fördel när m an arbetar m en det är resultatet av det

som  m an  kom m er fram  till som  borde räknas; (E096), ;en  m ätning skulle förm odligen  bli rätt

tvådim ensionell och m issa en del av barnens kreativa förm åga; (E084), ;det skulle skada elevens kreativitet;

(E003), ;jag tycker inte att kreativitet ska m ätas eller betygsättas utan skolan m åste bli bättre på att

uppm untra kreativitet istället för att tvinga in oss i ram arna; (E067).  

4.3.2 För subjektivt 
Kategorin För subjektivt handlar om  att eleverna anser att kreativitet är för subjektivt och går ej att m äta,

;kreativitet är subjektivt och handlar om  personens egna tankar och åsikter; (E007), ;kreativitet är för

subjektivt för att kunna m äta och jäm föra m ed en standardm odell för kreativitet; (E093), ;kreativitet inte är

ett bestäm t koncept utan m er 0ytande och då inte m ätbart; (E025), ;⌫nns ju ingen m etod att m äta detta;

(E100), ;m an kan säga att något är kreativt m en inte m äta det; (E037), ;det är för brett för att vara m ätbart;

(E042), ;kreativitet är enligt m ig m er av en m änsklig kvalitet än en egenskap; (E049). Finns inget m ått eller

enhet på kreativitet som  ;det ⌫nns inget m ått på kreativitet då m an kan vara kreativ på 0era olika sätt;

(E062), ;m an kan ej sätta ett m ått på ens kreativitet eller tankar överlag; (E001), ;går ej att m äta, ⌫nns ingen

enhet; (E006), ;det ⌫nns ingen skala m ed en enhet på kreativitet; (E050), ;alldeles för oprecist att det ska gå

att m ätas och sättas enhet på; (E059), ;kreativiteten är 3-dim ensionell...inte något linjärt m an kan sätta på

en (betygs)skala; (E083), ;m an kan inte m äta kreativitet m ed en linjal; (E053). Varianter på hur alla tänker

och lär sig olika som  ;alla tänker olika; (E118), ;alla har olika idéer; (E117), ;alla lär sig på olika sätt; (E113),

;alla olika och är kreativa på sitt sätt; (E068). Varianter på ;går inte att m äta; som  ;går inte att m äta då det är

naturligt; (E131), ;går inte att m äta på prov; (E116), ;går inte att m äta dessa egenskaper; (E114), ;går inte att

m äta på ett korrekt sätt; (E082), ;anser att det inte går att m äta e2ersom  kreativitet inte är en förm åga som

kom m er fram  när m an vill, det kom m er spontant; (E060). Varianter på ;kreativa; som  ;kreativa beroende

på äm ne; (E087), ;olika kreativ på olika saker; (E130), ;kreativa i olika m om ent; (E129), ;kreativa på olika

sätt; (E068). Varianter på kreativitet: ;kreativitet är individuellt; (E101), ;kreativitet är personligt; (E093),

;kreativitet är ett för brett om råde; (E042), ;kreativitet i olika form er, inte grader; (E121). A ndra argum ent

för att det inte går att m äta som  ;resultat går att m äta, kreativitet är vägen till resultatet; (E015), ;inget som

kan läras ut kan m ätas på ett bra sätt; (E080), ;bara för att det kan läras behöver det ej gå att m äta; (E089)

4.3.3 Svårm ätbara skillnader
Kategorin Svårm ätbara skillnader beskriver de elever som  anser att skillnader i kreativitet ⌫nns och att det

under vissa om ständigheter går att m äta som  ;går att m äta m en subjektivt; (E115), ;delvis, i teorin ja m en
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hur ska m an m äta det i praktiken:; (E065), ;em piriska studier; (E002), ;delvis, m an kan se på elevens arbete

och se hur de tänker utanför boxen; (E063), ;m an kan m äta till viss del m en både m atte och fysik är ganska

svart på vitt så det kan vara svårt att m äta; (E036), ;till en viss grad kanske, m en inom  fysiken tror jag det är

svårt; (E077). Jäm föra kreativitet m ellan olika personer som  ;delvis, m an kan i vissa fall jäm föra två

individers kreativa förm åga; (E059), ;jäm föra hur kreativa olika personer är i förhållande till varandra;

(E006), ;i särskilda situationer och sam m anhang går det absolut att vara olika kreativ person till person;

(E090). Eller jäm föra m ot sig själv som  ;kan inte m ätas m ot ett plan bara m ot sina tidigare uppgi2er;

(E104), ;går ej att jäm föra m ellan olika individer, m en m an kan m äta personligen; (E057). Att begränsa

frågan ;ifall m an skulle sm alna av frågan till något m er speci⌫kt inom  kreativitet; (E056), ;m an kan m äta

kreativitet speci⌫kt inom  ett om råde; (E046), ;enskilda delar går att m äta, t.ex. problem lösning, m en inte

kreativitet som  en enhet; (E043). M öjligen genom  problem lösning som  ;att kunna lösa en speci⌫k uppgi2

kan kräva kreativitet och kreativt tänkande; (E008), ;generell kreativitet är svårt att m äta m en att kreativitet

inom  m atem atisk problem lösning m .m . är m er sannolikt att det går att m äta; (E018), ;det m äts väl delvis om

du kan lösa m ånga uppgi2er på kreativa sätt i prov; (E032). Kan m ätas m en inte m ed tal, siGror eller

redskap som  ;på ett sätt kan det m ätas, inte m ed något redskap eller siGror, m en du känner själv hur kreativ

du är; (E097), ;en m änniska kan vara m er kreativ än en annan, m en det går inte att m äta m ed tal; (E098).

M er äm nesspeci⌫kt ;om  vi tar m atte till exem pel, en uppgi2 kan vara 'på hur m ånga sätt kan m an lösa..' eller

'lös utan att använda...' ju 0er sätt m an kan hitta desto m er kreativ är m an; (E072). M öjligen m ängden idéer

som  ;hur m ycket idéer en elev kan kom m a på; (E074), ;är den som  kom m er på 0est kreativa saker eller den

som  kom m er på den sm artaste kreativa saken m est kreativ:; (E079). A ndra argum ent var ;m er kom plext

egentänkande = m er kreativt; (E035), ;om  kreativitet gick att lära ut skulle det inte vara så abstrakt, och

skulle troligtvis gå att m ätas; (E004). 

4.3.4 M ätbart
I kategorin  M ätbart ham nar ja-förespråkarna som  anser att kreativitet går att m äta. G enom  ;uppsatser;

(E116), ;hands-on projekt; (E116), ;bra förklaring; (E127), ;kreativa produkter; (E099), ;undersökas

genom  laborationer; (E126), ;att ge eleven uppgi2er där m an behöver vara kreativ; (E091), ;m atem atisk

problem lösning; (E018),  ;skrivande och skapande; (E038), ;hur kreativt m an löser olika problem  och

situationer; (E058), ;kreativa förm åga i olika sam m anhang som  visar hur m an väljer att hantera och lösa

saker; (E102), ;testar hur olika personer tolkar bilder eller uppgi2er; (E021). Tre elever ansåg att det är

lättare att m äta kreativitet än att lära ut det, ;kreativitet kan m ätas enligt m ig, m en ej läras ut; (E026), ;jag

tror att det är lättare att m äta hur kreativ någon är än det är att lära ut det; (E092), ;jag tror att vissa är m er

kreativa än andra, därför kan det nog m ätas på ett sätt m en jag tror fortfarande inte att det går att lära ut;

(E052). Skillnaderna ⌫nns m ellan personer och därför är det m ätbart, ;vissa är m er kreativa än andra och

vissa blir m er eller m indre kreativa m ed tiden; (E071).
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4.4 Enkätfråga 4: vad som  är kreativt i äm net fysik
Förutom  Adeys (1999) och  Tsais (2015) teoretiska ram verk användes Parks (Park, 2012) förslag på

elevaktiviteter för att utveckla  vetenskaplig  kreativitet. D en  tem atiska analysen  identi⌫erade fyra

huvudtem an: 1. Problem lösning  (54 elever); 2.Vetenskaplig undersökning (Laborationer) (31 elever);

3.M etakognition (25 elever); 4.Kreativ undervisning (21 elever). 

4.4.1 Problem lösning
D etta tem a åter⌫nns under Tsais innehållsdim ension. Inledande tem an var Problem lösning. En stor andel av
eleverna i den här gruppen svarade i term er som   ;problem lösning; (14 elever), ;att härleda faktan m an får

till ny fakta inom  problem lösning; (E002), ;m öjligtvis problem lösning under uppgi2er och prov; (E049), ;i

huvudsak så tar ju kreativitet sig uttryck i problem lösning inom  de naturvetenskapliga äm nena; (E051),

;problem lösning och idétänkande; (E058), ;m an m åste vara bra på problem lösning för att kom m a upp i

högre nivåer av fysikäm net; (E069), ;problem lösning - välja rätt strategier för att lösa problem ; (E080),

;verklighetsanpassade problem lösningar; (E083), ;själva problem lösningen och tolkningen av uppgi2erna

kan bli lättare av kreativitet; (E096), ;problem lösning e2ersom  m an kan kom m a till sam m a svar m ed olika

kreativa m etoder; (E128). En variant på problem lösning är att ;lösa problem ; (7 elever), ;olika sätt att lösa

problem ; (E005), ;ny⌫kenhet att ge sig på nya problem  och testa olika m etoder för att lösa problem ; (E017),

;att försöka lösa ett problem  på olika sätt m ed t.ex. olika beräkningar; (E093). Att ;lösa uppgi2er; (7 elever)

som  ;ett kreativt tänk kan påverka i vilken grad du kan lösa uppgi2er; (E032), ;lösa uppgi2er på olika sätt;

(E060), ;kom m a på alternativa sätt att lösa uppgi2er; (E063), ;lösa uppgi2er genom  att använda m etoder

som  inte är den m est självklara; (E090), ;uppställningar, ⌫gurer för att lösa uppgi2er; (E015), ;lösa

uppgi2er där m an m åste tänka lite extra och bl.a. kom binera form ler osv, det utvecklar även kreativiteten

och hur m an ska tänka inom  fysik; (E036). Även ;lösningar; inkluderades som  exem pelvis ;resonera sig

fram  till lösningar; (E091) eller ;hitta lösningar; (5 elever) eller ;fundera ut olika lösningar; (E045). En elev

svarade ;m an m åste vara logisk och kreativ för att kunna ⌫nna nya svar och lösningar; (E008). Att ;se

lösningen på uppgi2er utan att ha pluggat särskilt m ycket innan; (E023). Form ler näm ns som  ett viktigt

verktyg i problem lösningen (6 elever): ;att få anpassa form ler till problem ; (E020), ;att använda form ler för

att lösa problem  m an tidigare inte stött på; (E046) och ;lösa uppgi2er där m an m åste tänka lite extra och

bl.a kom binera form ler; (E036), ;hur folk kom  på form ler; (E037). Form ler näm ns också som  något m indre

kreativt: ;att lösa uppgi2er känns m indre kreativt e2ersom  m an i princip bara följer förutbestäm da form ler;

(E059),  och om  det används fel ;det är inte kreativt att kunna använda sig av de (form ler) om  det inte är i en

verklig problem lösning; (E037). 
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4.4.2 Vetenskaplig undersökning (laborationer)
D etta tem a åter⌫nns som  en  av dim ensionerna i Parks m odell (Park, 2012). Inledande tem a var

Laborationer. Att få göra ;laborationer; (13 elever); ;laborationer där m an får använda de fysikaliska

kunskaper m an  lär sig för att förstå bättre; (E010), ;att planera och  tänka ut tillvägagångssätt för

laborationer; (E059), ;jag anser att laborationer är kreativt inom  fysik, att få träna på att genom föra plus

planera de själva; (E074), ;olika laborationer; (E078).  Variant på laborationer, ;labbar; som  ;vissa labbar

kan anses som  kreativa då m an kan kom m a fram  till sam m a sak på 0era olika sätt; (E087), ;labbar där m an

får välja och bestäm m a m ycket själv; (E090), ;hur m an lär ut fysik, m an kan göra det på m ånga olika sätt

och förklara m ed olika situationer och labbar som  kan vara kreativa; (E003). Att få göra;experim ent; (5

elever) som  ;alla experim enten, som  gör det lättare för en att visualisera hur saker och ting egentligen ser ut

och fungerar; (E042), ;forskningar och experim ent; (E131). Att observera ;dem onstrationer; (2 elever) som

;dem onstrationer av ett problem , så att problem et blir konkret, på så sätt kan m an sätta det i perspektiv och

det kan hjälpa m ed lösningen, experim ent och labbar m m ; (E070). D et fanns en relativt stark korrelation

m ellan  ;problem lösning@ och  @laborationer@ (7  elever) och  detta sam m anfattades koncist i svaret

;problem lösning i labbar; (E022). 

4.4.3 M etakognition 
D etta tem a åter⌫nns under Adeys undervisningsprinciper och sy2ar på tankem etoder eller tankesätt som

elever uppfattar som  användbara för kreativitet. Inledande tem an var Tankesätt. Elever svarade att tänka
utanför boxen (2 elever), ;testa och tänka utanför boxen; (E017), ;m an m åste lära sig att sätta ihop

sam m anhang på nya sätt och tänka utanför boxen; (E104), ;tänka utanför ram arna; (E092).  Att kunna ;se

m önster; (2 elever). Att använda olika ;perspektiv; (3 elever) som  ;sätta det i perspektiv; (E070), ;se

uppgi2en  ur olika perspektiv; (E016), ;m an  behöver vara kreativ för att kunna tänka utifrån  olika

perspektiv; (E085). Att visualisera (3 elever) tas upp  som  en m etod som  ;att visualisera och fundera på

olika konsekvenser och orsaker osv.; (E025), ;alla experim enten, som  gör det lättare att visualisera hur saker

och ting egentligen ser ut och fungerar; (E042), ;det abstrakta tänkandet för att visualisera problem  för att

kunna lösa dem ; (E094), ;att tolka frågan och se fram för dig vad som  händer, sen också att ta olika vägar till

svaret, som  m an kanske inte använt förut m en som  m an ser fungerar; (E038), ;att se ett problem  och lösa

problem et; (E093). I övrigt ;tänka abstrakt; (E112).

4.4.4 Kreativ undervisning
D etta tem a åter⌫nns under Tsais dim ension om  förfaringssätt. Inledande tem an var Varierad undervisning
m ed undertem an som  Konceptuell förståelse, Representationer, Fysiken i vardagen. Ett par elever betonar
speci⌫kt lärarens betydelse, ;hur m in lärare lär ut; (E014) och ;m in lärares olika sätt att genom föra

undervisningen på; (E019). Att förstå koncept och idéer (9 elever) och utm ärkande svar var: som  ;försöka
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förstå varför något sker; (E093), ;förstå hur en uppgi2 ska lösas m ed form ler osv.; (E076), ;förstå uppgi2er,

m odeller och teorier; (E028), ;förstå abstrakta koncept och hur dessa relaterar till den värld vi upplever;

(E080), ;att försöka förstå varför något sker t.ex. m ed laboration, uträkningar, diskussioner; (E093), ;m an

m åste förstå allt m ed fysik för att vara kreativ i just det äm net, särskilt när det gäller rym den; (E106),

;försöka förstå hur saker fungerar, både sm å och stora saker; (E002). Viktigt för m otivationen också ;ibland,

när jag förstår annars försvinner m in m otivation i själva äm net; (E109). Att göra något konkret (5 elever)
som  ;hur  vi kan  applicera  fysiken  på  vardagliga  situationer;  (E014), ;verklighetsanpassade

problem lösningar; (E083), ;uppgi2erna brukar vara ganska kreativa och tvinga en att föreställa sig det

beskrivna i uppgi2en i praktiken; (E044). H är inrym s även elever som  svarade hur kra2er påverkar världen

och m änniskan (4 elever). O lika sätt att representera (2 elever) som  ⌫gurer, ;uppställningar, ⌫gurer för att

lösa uppgi2er; (E015), ;olika sätt att rita ⌫gurer; (E021). 

Ett litet antal elever (5 elever) tyckte att det inte fanns något kreativt i fysikundervisningen, ;inget; (4 elever)

eller som  en elev uttryckte  det ;Fysik är inte kreativtB Att kom binera en m assa form ler hör inte till begreppet

kreativitet; (E033). Sedan fanns det en grupp som  inte visste (6 elever), ;vet inte/ej; (4 elever), ;kan inte

kom m a på något;. Ett litet antal elever (3-5 elever) verkar också ha m issförstått frågan något, som  dessa svar

antyder: ;jag tycker det är nödvändigt att vara kreativ i fysik; (E012) eller ;viktigt då fysik är m ycket regler;

(E056). En elev uttryckte det angående kreativitet i äm net fysik ;det är att vi inte vet så m ycket om  m ånga

fenom en i fysiken och därför kan kom m a upp m ed idéer och teorier som  är kreativa; (E039).   

4.5 Enkätfråga 5: hur äm net fysik kan göras m er kreativt
Tre  stora  huvudtem an  m ed  undertem an  kunde  vaskas  fram  m ed  den  tem atiska  analysen:  

1.Kreativ undervisning; 2.Vetenskaplig undersökning (laborationer); 3.Problem lösning

4.5.1 Kreativ undervisning
D etta tem a återfanns under Tsais innehållsdim ension och 59 elever ham nade här. Inledande tem an var

Varierad undervisning m ed undertem an som  Fysik i sam hället, M er fysik och teori, M er grupparbeten och
diskussioner. M er variation i undervisningen e2erfrågades av eleverna som  ;ge nya perspektiv på saker eller

förklara på så m ånga sätt som  m öjligt så så m ånga som  m öjligt har chans att förstå; (E018), ;varierade sätt

att förklara saker; (E050), ;att inte bara ge en lösning som  exem pel som  svar, 0era olika, låta oss elever

kom m a fram  till andra genom  ledtrådar; (E066), ;göra 0er varierade uppgi2er; (E102), ;skapa eget, hitta på

och se om  saker och ting är m öjliga; (E107), ;att det inte bara ska vara genom gång, plugga sen prov, det

borde ⌫nnas m er variation; (E121), ;m er prat av läraren och elev får säga sina tankar; (E123), ;genom  att

ställa frågor till eleverna så kan m an vara säker på att de lyssnade på din genom gång; (E125), ;kluringar

som  m an m åste prova sig fram  till och tänka kreativt; (E128), ;ta m ed klassen på fysikaliska ut0ykter så att

eleverna kan få en bättre uppfattning och ett kreativare tänkande av fysikens tilläm pning i sam hället;
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(E132). M er anknytning till vardagen e2erfrågas också som  ;koppla m er till vardagliga  situationer (som

m an själv kan uppleva); (E034), ;0er vardagsexem pel där fysiken ⌫nns; (E061), ;m er exem pel från det

vardagliga livet, som  m an applicerar på form ler; (E073), ;0er exem pel i verkliga livet, t.ex. att bevisa olika

teorier på andra sätt än på tavlan i klassrum m et; (E085), ;visa hur fysik används inom  olika yrken; (E117),

;ta exem pel från vardagen hur fysik tilläm pas; (E127). M er teori och m er fysik som  ;ge oss verkliga

fysikfrågor och m indre Q =c m  deltaT, bryt ut deltaT ; (E037), ;vi borde prata m er om  teorier och abstrakta

funderingar än bara att räkna F=m a, t.ex vad är tid: ; (E039), ;tänka m indre på m assa uträkningar m an

kanske inte kom m er ha användning av och tänka och undervisa m er teoretiskt; (E071), ;om  m an lägger

m indre fokus på kunskap och större fokus på att förstå koncepten som  ska läras ut kom m er eleverna tvingas

tänka m er kreativt för att faktiskt förstå fysiken – inte bara stoppa in siGror i form ler; (E080), ;ju m er

teoretisk, desto bättre...; (E100). D ärem ot svarade en elev ;visa m er saker, m indre teori; (E029). M er

diskussion ;låt elever diskutera om  fysikens alla äm nen; (E056), ;istället för att lyssna på genom gångar kan

m an låta eleverna diskutera och utföra; (E057), ;öppnare frågor, m er diskussion; (E105), A ndra varianter på

undervisning är ;m er interaktiva...; (E008), ;blandade experim ent m ed ⌫lm  &  studiebesök; (E019), ;m ycket

praktiska exem pel; (E020), ;arbeta m ed CA D  eller dylikt; (E051), ;illustrera exem pel; (E53, E54), ;m er

experim ent som  leder fram  till teorier; (E055), ;få välja ett äm ne och skriva en sorts utredande text (som  ett

m indre gym nasiearbete); (E067) , ;att m an får tänka m er hur de olika form lerna hänger ihop; (E076), ;kan

lära sig om  0er sätt m an kan tilläm pa form ler och räknesätt på; (E096), ;genom  att erbjuda 0era unika

fysikuppgi2er; (E082), ;0er bevis baserade på visualisering; (E094), ;⌫lm er som  visar i 3D , roliga övningar;

(E106), ;m er ⌫lm kollande, praktiskt arbete; (E108), ;kolla på ⌫lm  eller att vi i grupper diskuterar; (E129).

M indre genom gångar och  redovisningar ;m indre genom gångar; (E109, E116), ;att m an  inte har

redovisningar varje gång; (E129) 

4.5.2 Vetenskaplig undersökning (laborationer)
D etta tem a åter⌫nns i Parks m odell (Park, 2012). Inledande tem a var Laborationer. 35 elever uttryckte att de
ville ha m er laborationer, experim ent, dem onstrationer och praktiskt arbete. En del av dessa elever hade

önskem ål om  hur laborationerna skulle utföras: ;få konstruera och utföra 0er egna laborationer; (E006),

;0er laborationer m ed enkla hjälpm edel; (E010), ;0er laborationer där m an m åste skapa egna uppställningar

och  lösa uppgi2er kring det; (E015), ;laborationer som  m an  får planera själv; (E044), ;planera

laborationer; (E059), ;konstruera en labb som  visar; (E072), ;att få en fråga och sedan själv försöka göra en

labb (m ed hjälp om  det behövs); (E077), ;ha en labb som  m an själv ska lösa, alltså utan instruktioner eller

att m an får instruktioner och ska välja m aterial själv; (E090), ;ge ett laborationstillfälle där eleverna själva får

försöka lista ut tillvägagångssätt; (E093), ;laborationer där m an som  elev inte på förhand får all inform ation

som  krävs för att naturvetenskapligt förklara det som  sker; (E095), ;m er fysiklabbar när m an får vara lite

'kreativ' själv, inte bara följa exakta instruktioner; (E097), ;m er avancerade labbar som  kopplar ihop olika
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tekniker inom  fysik;  (E104). M indre bedöm ning och m era kul,  ;m era labbar utan labbrapport; (E106),

;göra labbar som  bara handlar om  att utforska; (E067), ;roliga labbar; (E099). D em onstrationer (2 elever)

;0er dem onstrationer på olika koncept; (E011), ;laborationer och experim ent sam t dem onstrationer och

videos; (E116). Experim ent (4 elever) ;blandade experim ent m ed ⌫lm  &  studiebesök; (E019), ;m er

experim ent som  leder fram  till teorier; (E055), ;m er experim ent; (E119). D et praktiska arbetet (5 elever),

;m ycket praktiska exem pel och laborationer; (E020), ;m er praktiskt arbete; (E022), ;praktiska exem pel;

(E106), ;ha m er praktisk undervisning; (E114), ;m er praktiska övningar och varför detta är nödvändigt

(fysiken); (E118).           

4.5.3 Problem lösning
D etta tem a åter⌫nns under Tsais (Tsai, 2015) innehållsdim ension. Inledande tem a var Problem lösning.
;Problem lösning; (7 elever), ;kanske m er problem lösning utan att börja m ed det m atem atiska på en gång;

(E048), ;m er 'större' frågor som  problem lösningar; (E052), ;m er utm anande längre problem lösningar;

(E064), ;m an m åste vara bra för att kom m a upp i högre nivåer av fysikäm net; (E069), ;genom  att m er

problem lösning  som  kräver  'utanför  boxen  tänkande' integreras  i undervisningen;  (E079),

;verklighetsanpassade problem lösningar; (E083), ;genom  att ha 0era problem lösningsundervisningar där

eleven kan tilläm pa olika fysiklagar för att kunna lösa dessa problem ; (E110). M er frihet att konstruera och

välja problem , ;konstruera egna problem , inte bara lösa andras problem ; (E004), ;elever får välja problem

själva, så får m an sedan lösa uppgi2en så 'm ycket/bra' som  m öjligt; (E009), ;att låta eleverna testa sig fram

själva när det gäller att lösa uppgi2er och låte dem  testa 'egna' problem ; (E017), ;få göra egna problem ;

(E020), ;Kanske få göra egna uppgi2er: Som  i sin tur skulle kunna leda till en ökad förståelse inom  äm net;

(E047), ;uppm untrar elever när de kom m er på nya sätt att lösa problem  på sam t kom m er på nya problem ;

(E023). U ppgi2er; ;gå igenom  0er sätt att lösa uppgi2er; (E005), ;genom  att just lösa uppgi2er på olika sätt

kanske...; (E016), ;lära sig olika sätt  att ta sig an problem ; (E026), ;0er svåra uppgi2er; (E036), ;uppgi2er

där m an inte får någon ledtråd över vilken form el m an ska använda; (E040), ;0er 'kreativa' uppgi2er;

(E044), ;öva på att lösa 0er uppgi2er där m etoden inte är given och m an behöver tänka m er för att kom m a

på vilka form ler är relevanta; (E046), ;utm anande uppgi2er; (E058), ;erbjuda 0era unika fysikuppgi2er;

(E082), ;göra 0era varierade uppgi2er; (E102).
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5 Tolkning

5.1 Elevernas rangordning av kreativitet inom  fysik och m atem atik  
Resultatet visade att eleverna uppfattade att kreativitet i allm änhet är viktigare än kreativitet i fysik och

m atem atik. Enkätsvaren visade också på att eleverna uppfattade att kreativitet i fysik är något viktigare än i

m atem atik. Kaufm an &  Baer (2004) fann att studenter som  ansåg sig vara kreativa i allm änhet ansåg sig o2a

vara kreativa i andra äm nen också, m en m ed undantaget för m atem atik och dessutom  för kvinnor även för

vetenskap. En m öjlig orsaksförklaring som  ges är att det ⌫nns ingrodda m issuppfattningar i sam hället som

inte inbegriper m atem atik och vetenskap i begreppet kreativitet, vilket i sin tur även drabbar elevers

uppfattning om  kreativitet i äm nena m atem atik och fysik. Att kvinnor som  ser sig som  kreativa i allm änhet

inte ser sig som  kreativa i vetenskap är inget som  kunde bekrä2as här då könstillhörighet inte e2erfrågades i

enkäten.   

5.2 Elevernas uppfattning om  huruvida kreativitet kan läras ut 
D et största tem at utgjordes här av M etakognition (Adey, 1999). M etakognition sy2ar på den m edvetenhet

och kontroll m an har över sina egna tankar och är en  viktig del i att bygga upp tankeförm ågorna.

M etakognition i den bem ärkelsen att re0ektera över sina tankeprocesser var något som  en del elever,
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åtm instone intuitivt, förknippade som  något som  har att göra m ed  hur m an  lär ut kreativitet. En

m etakognitiv aspekt som  eleverna gav uttryck för var att tänka på olika sätt eller att använda olika tankesätt.

D enna aspekt åter⌫nns hos A rm brusters (1989) analys av m etakognitiva tankeprocesser under den kreativa

processen. A rm bruster m enar att en bra grogrund för de fortsatta kreativa processerna kan uppnås genom

att under förberedelsefasen  (W allas, 1926) använda olika tankesätt och  tankestilar för att koda in

inform ationen. Exem pelvis innebär detta att inform ation lagras i m innet genom  att presentera sam m a

inform ation dels verbalt och dels visuellt. Ett antal elever (4 elever) ansåg att m an kan lära ut kreativitet

genom  att använda olika perspektiv, som  att se saker ur olika perspektiv och lära sig olika perspektiv. Choi

m .0. (2015) visar på hur olika perspektiv är användbart för eleven i att lösa kognitiva kon0ikter. Piaget ansåg

ju att kognitiva kon0ikter och lösningen på dessa involverar kreativa processer. Flera perspektiv kan också

uppnås genom  en interaktion em ellan elever, som  i en diskussion där eleverna får granska varandras

slutsatser. Exem pelvis H errington &  O liver (2000) ordnade undervisningen så att eleverna ⌫ck arbeta i par

och ta sig an sitt m aterial utifrån olika frågeställningar vilket m edförde att m ånga perspektiv bidrog till

diskussionen. En elev svarade att m an kan lära ut speci⌫ka delar av ett äm ne på olika sätt vilket ger 0era

olika perspektiv. H är kan vi se paralleller m ellan A rm brusters analys av att koda in inform ationen på 0era

sätt och m etoden  m ed att använda 0era perspektiv. Vidare ansåg ett par elever det som  viktigt för

kreativiteten att lära sig vara öppensinnad. Tsai (2015) anger egenskapen att vara öppen för erfarenheter i sitt

kreativa ram verk som  en del av att initiera eller sätta igång de kreativa processerna, vilket involverar

em otionella egenskaper som  ny⌫kenhet. G rohm an &  Szm idt (2013) betonar också detta m ed att vara öppen

för olika idéer för att kunna skapa en kreativ attityd hos eleverna. 

N äst största tem a blev Kreativ undervisning (Tsai, 2015) som  kan sägas vara ett rätt om fattande begrepp.

Inom  den tem atiska analysen e2ersträvar m an välde⌫nierade tem an som  i m öjligaste m ån inte överlappar

varandra. Ett alternativt nam n på tem at hade kunnat vara Varierad undervisning m en ingick inte i det

teoretiska ram verk som  användes i detta arbete. H är ham nade de svar som  på något sätt tydligt föreslog

förändringar i undervisningen för att lära ut kreativitet. En m er varierad undervisning e2erfrågades av

eleverna. D etta uttrycktes i term er som  m indre enform igt, variera lektionerna, göra det roligt och intressant.

M ycket tyder på att elevaktiva arbetssätt fram står som  en undervisningsm etod som  kan erbjuda varierad

undervisning och kan engagera och m otivera eleverna. H äm äläinen &  Vähäsantanen (2011) beskriver hur

kooperativt lärande har visat sig öka m otivationen och höja den kreativa tankeförm ågan. Lärarens roll blir

m er att utform a och arrangera kollaborativa lärandesituationer där kreativt sam arbete kan uppstå. För att

det ska lyckas behöver läraren hitta en balans m ellan de individuella förm ågorna (elever och lärare),

gruppens förm åga och uppgi2ens utm aningar. Vidare önskar ett par elever att anpassa undervisningen m er

till verkligheten. Autentiskt lärande erbjuder autentiska sam m anhang som  m otsvarar hur kunskap används i

verkligheten. G rohm an &  Szm idt (2013) använder i sina kreativitetslektioner sig av autentiska, vardagliga

problem  relaterade till elevernas erfarenheter i skolan, hem m a och i deras sam hällsgrupperingar. En elev
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uttrycker det som  att m an kan stim ulera elever att undersöka egna vägar. D etta betonas i det elevaktiva

arbetssättet där eleverna uppm untras att konstruera sin egen kunskap. Piaget betonar hur viktigt det är i

vetenskapliga äm nen som  fysik att eleven konstruerar och utför experim enten själva för att eleven ska kunna

skapa sin egen förståelse.  

U nder tem at Ny⇠kenhet och m otivation trodde runt häl2en av eleverna inte på att lära ut kreativitet m en

därem ot på att uppm untra och stim ulera den. Adey (1999) beskriver detta som  icke-kognitiva processer

som  har påverkan på de kognitiva. A m abile (1983) pekar ut m otivation för uppgi$en som  en förutsättning

för att en person ska kunna utföra kreativt arbete. H on skiljer på inre och yttre m otivation och i detta fall är

det främ st den inre m otivationen som  drivkra2 vilket kom m er från att eleven tycker uppgi2en är intressant,

engagerande, personligt utm anande eller tillfredsställande. Elevaktivt lärande som  autentiskt, situerat, aktivt

eller kooperativt lärande kan vara en väg till att väcka elevens intresse genom  att få eleven att byta från en

passiv till en aktiv roll i sin lärandem iljö. 

Tem at Problem lösning (Tsai, 2015) åter⌫nns här som  det m insta tem at. Förm ågan problem lösning är en

generell förm åga inom  de 0esta av skoläm nena och inom  kreativitetsforskningen ses det som  nästan

synonym t m ed själva kärnan i den kreativa processen. Enligt H argrove &  N ietfeld (2015) är problem lösning

tillsam m ans m ed kognitiva strategier det som  kännetecknar fram gångsrika interventioner i skolan för att

förbättra de kreativa förm ågorna. En elev svarar kreativ problem lösning som  ett sätt att lära ut kreativitet. Ett

sätt att befräm ja kreativiteten m ed hjälp av problem lösning är att använda autentiska uppgi2er. D en här

typen av uppgi2er uppfattas som  vagt de⌫nierade då en eller 0era problem delar inte ges eller är okända och

erbjuder m ultipla lösningar.    

5.3 Elevernas uppfattning om  huruvida kreativitet kan m ätas
Som  enkätfrågan var form ulerad, ;ifall kreativitet kan läras ut borde det gå att m äta;, visade sig vara rätt

provocerande för m ånga elever. N ågra elever ansåg att kreativitet inte borde m ätas då det skulle förfördela

elever och placera dem  på olika nivåer och till och m ed skada elevers kreativitet. D etta var anledningen till

kategorin Rättvisa. H är ⌫nns det forskning som  visar (Kaufm an, 2016) att om  elever förväntar sig att deras

kreativa arbete kom m er att bedöm as så blir de m indre kreativa, visserligen artistisk kreativitet m en ändock.

Inom  den tidiga psykologiska forskningen ansågs kreativitet vara i princip likvärdigt m ed intelligens. Elever

kan känna sig kränkta av att bli bedöm da av något som  påm inner om  ett IQ -test. Bland annat ⌫nns det en

historik som  visar på skillnader i resultat på intelligenstester i U SA  beroende på etnisk bakgrund (ibid.).
Inom  kategorin För subjektivt ham nar de elever som  anser att kreativitet är för subjektivt och går ej att m äta.

D etta uttrycktes av eleverna på olika sätt som  att det ⌫nns inget m ått eller skala för kreativitet eller att

kreativitet är inte linjärt eller att m an är olika kreativ på olika saker. TreR nger (2009) kallar det en m yt att

det inte ⌫nns bra tester av kreativitet. D etta beror på vilka förväntningar m an har på vad testet ska m äta, för
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ett test som  m äter alla aspekter av kreativitet ⌫nns inte. D ärem ot m ed noggrant de⌫nierade förväntningar

går det att hitta tester som  passar. Kategorin Svårm ätbara skillnader innehåller de elever som  m edger att det

⌫nns skillnader i kreativitet vilket under vissa om ständigheter går att m äta. Ett par elever ansåg att det går att

m äta till viss del m en att det är nog svårt i fysik. D etta har förm odligen att göra m ed en föreställning om  att

kreativitet är förknippat i högre grad m ed konst och design då m ånga anser att all typ av konst är kreativ

(G l̂ veanu, 2014). En annan invändning var att det inte går att m äta kreativitet i allm änhet utan om  frågan

begränsades till något speci⌫kt om råde, som  problem lösning, kunde det gå att m äta. D etta bekrä2ades

tidigare utav TreR nger (2009) att kreativitet går att m äta om  m an vet vilken aspekt av kreativitet m an vill

m äta. Ett par elever svarade att ju 0er sätt eller idéer m an kan kom m a på desto kreativare är m an. Ett m ått på

m ängden av idéer ⌫nns beskrivet i G uilfords de⌫nition av divergent tänkande som  tanke�öde, förm ågan att

skapa m ånga idéer. En elev ställde en m otfråga, är den som  kom m er på 0est kreativa saker eller den som

kom m er på den sm artaste kreativa saken m est kreativ: H är uttrycks ytterligare en av G uilfords kriterier för

divergent tänkande – originalitet, förm ågan att fram ställa idéer som  är unika eller ovanliga.

Kategorin  M ätbart innefattade de elever som  ansåg att kreativitet kunde m ätas och en del hade också

synpunkter på vad som  kunde m ätas. Förslagen varierade från skrivande, uppsatser, ;hands-on; projekt,

undersökningar m ed hjälp av laborationer till problem lösning. D etta kan huvudsakligen sägas vara exem pel

på kreativa produkter m en även på kreativa processer. TreR nger m .0. (2002) tar upp kreativt skrivande som

ett exem pel på produktbedöm ning inom  kategorin  Fram ställning av idéer. H är näm ns också kreativ

problem lösning som  ett exem pel på resultatbedöm ning. För bedöm ning av projekt och undersökningar

⌫nns aspekter inom  kategorin Gräva djupare i idéer (TreR nger m .0, 2002) som  insam ling av prestationsdata

m ed hjälp av en strukturerad uppgi2 och användning av värderingsskalor för att bedöm a personens förm åga

att göra eGektiva val eller beslut.          

5.4 Elevernas uppfattning om  vad som  är kreativt i äm net fysik
Tem at Problem lösning kom m er upp som  den enskilt viktigaste faktorn av vad eleverna uppfattar som

kreativt i äm net fysik. Föga förvånande då problem lösning har ansetts som  det som  utgör kreativitet inom

naturvetenskapen ända sedan början av 1900-talet. M er utvecklat så kan m an säga att problem lösning o2a

har kreativa aspekter, m en att kreativitet handlar inte alltid om  problem lösning. I denna grupp fanns ett par

elever som  anser att kreativitet kan underlätta vid problem lösning. Slisko (2017) visar hur icke-rutinm ässigt
tänkande kan användas som  ett verktyg för att få eleven att upptäcka sin kreativitet och även kunna förbättra

den. H an använder problem  som  kan lösas på ett rutinm ässigt (algoritm iskt) sätt m en vars lösning blir

m ycket enklare och intressantare genom  att använda ett icke-rutinm ässigt (kreativt) tillvägagångssätt. En

elev pekade på betydelsen av att välja rätt strategier för att lösa problem . Selter (2009) genom förde en

sam m anställning av tidigare forskning om  elevers problem lösning och de⌫nierade kreativitet som  förm ågan

att upp⌫nna nya eller m odi⌫era kända strategier. Selter (2009) noterade även att eleverna kan lättare tillägna
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sig 0er strategier för problem lösning om  eleven sen tidigare känner till och tilläm par åtm instone en strategi

på olika om råden.

D äre2er kom m er tem at  Vetenskaplig undersökning som  tillsam m ans m ed  problem lösning utgjorde

lejonparten av vad eleverna ansåg som  kreativt i äm net fysik. N ågra elever ansåg att få planera och utföra

laborationer själv är viktigt. D etta utgör själva kärnan i det undersökande arbetssättet, så kallad inquiry, som
under vissa förutsättningar kan befräm ja det kreativa tänkandet. Euler (2018) adresserar detta i sin cykliska

;inquiry; m odell. H an instäm m er i kritiken m ot laborationer som  huvudsakligen har bestått i att m an

ifrågasätter dess nytta för den konceptuella förståelsen. 

I det tredje tem at, M etakognition, inordnades de svar som  på olika sätt gav uttryck för hur m an kan använda

eller träna upp tankeförm ågan. Visualisering näm ndes vilket N ersessian (1999) beskriver som  ett viktigt

tankeverktyg inom  vetenskapen vid bildandet av nya koncept. N ågra elever tar upp perspektivbegreppet

som  att se uppgi2en från 0era perspektiv och en elev svarade att m an behöver vara kreativ för att kunna

använda 0era perspektiv. Vidare ;tänka utanför boxen eller ;tänka utanför ram arna; kan sägas vara en

m etafor som  innebär att tänka annorlunda, okonventionellt eller se problem et eller situationen ur nya

perspektiv. D etta har blivit närm ast ett klichéuttryck som  har använts som  en säljslogan fram förallt inom

m arknadsföring- och försäljningsbranschen. 

D et Närde tem at Kreativ undervisning var inriktat på olika aspekter av undervisningen. N ågot som
fram trädde  tydligt var kopplingen  eleverna  gjorde  m ellan  att förstå  koncept och  idéer, dvs.

begreppsförståelse, som  något utm ärkande för kreativitet i fysik. Piaget (1973) m enade att förstå är att

upptäcka och Root-Bernstein (2017) m enade att förstå är att ha förm ågan att återskapa vilket i sin tur tränar

förm ågan att skapa. Begreppsförståelse i denna m ening kom m er därför närm are det kreativa än bara en

överföring av kunskap.     

5.5 Elevernas uppfattning om  hur äm net fysik kan göras m er kreativt
D enna fråga ski2ade fokus från hur eleverna uppfattar sakernas nuvarande tillstånd i föregående fråga till

hur saker skulle kunna vara. D etta återspeglades även i enkätsvaren där tem at Kreativ undervisning blev det
största tem at. M er varierad undervisning e2erfrågades i form  av 0er varierade sätt att förklara på, så att, som

en elev uttryckte det, så m ånga som  m öjligt kan förstå. M ycket tyder på att aktivt lärande (;m inds-on; och

;hands-on;) kan öka begreppsförståelsen och kreativiteten. Slisko (2017) m enar att för att kunna lära sig
fysik behöver elever göra fysik, observera, beskriva, förklara och förutsäga fysikaliska fenom en. Vidare

e2erfrågade eleverna att fysiken borde anknytas m er till vardagen. Autentiskt lärande kan erbjuda autentiska

kontexter som  visar hur kunskapen  kan  användas i det verkliga livet. D etta har visat sig  vara

m otivationshöjande (Skolverket, u.å.) vilket är en förutsättning för att skapa kreativa processer (A m abile,

1983). Vidare e2erfrågade en del elever m er teoretisk undervisning och m er verkliga fysikfrågor, m er fokus
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på koncept än kunskap, och inte bara stoppa in siGror i form ler. Slisko (2017) m enar att det nu ⌫nns

tillräckligt m ed forskning som  visar att det är aktivitets- och inquirybaserad undervisning som  fungerar för

att förbättra begreppsförståelsen. 

Tem at Vetenskaplig undersökning kom m er upp starkt i vad eleverna vill se m er av i fysikundervisningen.

Laborationer är starkt förknippat m ed äm net fysik och uppfattas av m ånga elever som  kännetecknande för

vad som  är kreativt i äm net. Att eleverna vill planera och utföra laborationerna i större utsträckning blir

ännu tydligare här. D et undersökande arbetssättet, inquiry, innebär just detta, att få m er fria händer i att

genom föra laborationer och experim ent. D ock ⌫nns det en del kritik m ot undervisningsm etoden. Euler

(2018) m enar att för att kunna förbättra den konceptuella förståelsen behöver det vara en balans m ellan de

konkreta och de abstrakta form erna av kunskap, en balans m ellan elevens autonom a konstruktioner och

lärarens instruktioner. D etta innebär i regel också m er undervisningstid.   

Tem at Problem lösning har även här en prom inent position och dessutom  innehållande m er utförliga förslag.

Som  att göra sina egna uppgi2er. Från 0era håll understryks betydelsen av att inte bara lösa tillrättalagda

problem  utan  också att hitta problem en  och  de⌫niera dem . W illiam s (2018) belyser att förm ågan

problem lösning i skolan behöver utvidgas till att även form ulera problem et, dvs ⌫nna problem et och

de⌫niera problem et utifrån ett behov, en m otsägelse eller ett kunskapsgap. D etta m otsvarar i högre grad

situationen i verkligheten, som  i arbetslivet. Vidare e2erlyser eleverna 0er sätt att lösa uppgi2er. D ufresne

et.al. (1997) m enar att läraren behöver visa och förklara för eleverna olika sätt, olika representationer, att

lösa problem . Läraren  kan  visa olika indirekta representationer vid  lösning av ett problem  gra⌫skt,

algebraiskt etc. D äre2er kan läraren gå igenom  ett m er direkt, icke-algebraiskt sätt att lösa problem et på.

Slutligen kan dessa lösningar jäm föras och respektive för/nackdelar diskuteras. Vidare e2erlyser eleverna

0er utm anande, kreativa, unika och varierade uppgi2er. D eH aan  (2011) m enar att vagt strukturerad
problem lösning befräm jar det kreativa tänkandet och det kännetecknande för denna typ av problem  är att

de kan lösas på 0era olika sätt. 

6 D iskussion
Kan vi då se någon överensstäm m else m ellan vad forskningen säger och vad eleverna säger: D enna studie

visar på en relativt god överensstäm m else. Bland elevernas svar fanns det ett tydligt inslag av det kognitiva

och även det m etakognitiva. M ånga elever ansåg att tankeförm ågan behöver tränas upp, att lära sig tänka på

olika sätt och att använda 0era perspektiv för att kunna tänka kreativt. D etta inslag var som  tydligast på

frågan om  det går att lära ut kreativitet och kom  upp även starkt på frågan vad som  är kreativt i äm net fysik.

M etakognitiva tankeprocesser innebär att eleven är m edveten om  sina egna tankeprocesser och varför, när

och var m an kan använda olika strategier vid problem lösning. D etta ligger i linje m ed forskningen kring

kreativitet, exem pelvis A m abile (1983) som  pekar ut i sina kreativitets-relevanta processer betydelsen av en
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kognitiv stil och att kunna anlägga nya perspektiv på problem . TreR nger (TreR nger &  Editor, 2004) m enar

att som  ett första steg för kreativt lärande behöver eleven lära sig ett antal grundläggande kognitiva verktyg

för att fram ställa och analysera idéer. Flera studier visar på förbättringar av elevens kreativa tankeförm ågor

genom  att lära ut kognitiva strategier inom  olika om råden, exem pelvis kreativ problem lösning (H argrove &

N ietfeld, 2015). På frågan om  det går att lära ut kreativitet fram kom  det även ett m indre tem a, Stim ulera
intresse och  m otivation. A m abile (1983) visar på m otivation  för uppgi2en  som  en  grundläggande

förutsättning för att tänka kreativt eller utföra kreativt arbete. Tsai (2015) beskriver i sin initieringsfas hur

läraren behöver uppm untra tre beteenden hos eleven som  ny⌫kenhet, öppenhet för erfarenhet och tolerans

för am bivalens. På frågan om  vad som  utm ärker kreativitet i äm net fysik svarade m ånga av eleverna

problem lösning och laborationer. D etta bekrä2as också av äm nesdidaktisk forskning som  visar hur elevens

kreativa tankeförm ågor inom  naturvetenskap kan  utvecklas m ed hjälp av kreativ problem lösning och

utforskande laborationer (inquiry). SliYko (2017) m enar att kreativiteten kan befräm jas m ed problem lösning

m en m ed betoning på det icke-rutinm ässiga tänkandet. Exem pelvis kan läraren vid problem lösning av ett

problem  som  kan lösas på ett algoritm iskt sätt uppm untra eleverna att lösa det på ett annat sätt som  o2a kan

vara enklare och intressantare. D et undersökande arbetssättet (inquiry) förordas av m ånga inom  den

didaktiska forskningen för att förbättra elevens konceptuella förståelse, i synnerhet i sam band m ed hur

laborationer ska utföras. Euler (2018) tillhör också denna skara m en förklarar utifrån sin inquiry-m odell (se

⌫g.1) att för att en laboration ska vara eGektiv för den konceptuella förståelsen behöver det vara en bättre

balans m ellan  de konkreta och  abstrakta form erna av kunskap, balansen  m ellan  elevens autonom a

konstruktioner av sin kunskap och lärarens genom tänkta instruktioner. G enom  att ⌫nna denna balans kan

även  de kreativa processerna befräm jas i gränsom rådet m ellan  världen  av teorier och  världen  av

erfarenheter. Vidare på frågan på vad eleverna e2erfrågar m era av i äm net fysik för att befräm ja kreativitet så

är det främ st en m er varierad, m er självständig typ av undervisning. Tsai (2015) beskriver under rubriken

kreativ undervisning att kreativa lärare använder ett elevaktivt lärande m ed m ånga lärohjälpm edel, en

verklighetsanpassad undervisning, använder sig av öppna frågor för att uppm untra kreativt tänkande.

Forskningen förordar det elevaktiva arbetssättet för att förbättra konceptförståelsen, där eleven placeras m er

i centrum , ges m er självständighet, och spelar en m er aktiv roll.     

Vi kan konstatera att eleverna har en viss intuitiv känsla för kreativitet som  inte ligger så långt bort från vad

forskningen säger. Eleverna kan inte sägas vara experter inom  vare sig i sina äm nen eller i kreativitet m en

eleverna har en lång erfarenhet av lärande som  denna studie försöker ta tillvara på.
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