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Seriens Förord 
 

Det här häftet med titeln "Vårdandet av kreativt tänkande - 

Nurturing creative thinking" har förberetts för att inkluderas i 

Educational Practices Series, en publikation utvecklad av 

International Academy of Education (IAE). Som en del av sitt 

uppdrag tillhandahåller International Academy of Education 

aktuella synteser av forskning om pedagogiska ämnen av 

internationell betydelse. Häften publiceras och distribueras av 

UNESCO:s internationella utbildningsbyrå (International 

Bureau of Education - IBE). Detta är den tjugofemte i en serie 

häften om utbildningsmetoder som har visat sig vara  väl 

relaterade till lärande. 

International  Academy  of Education  vill  visas 

in tacksamhet ti l Panagiotis Kampylis och  Eleni 

Berki för att de skrivit detta häfte. 

Dr Kampylis är policy- och dataanalytiker vid Greklands 

nationella dokumentationscenter. Hans arbete och intressen 

fokuserar  på  livslångt  lärande,  sysselsättning och  digital 

transformation. Han har mer än 15 års erfarenhet av 

forskning, policyrådgivning och projektarbete. Hans 

doktorsavhandling handlade  om  främjande  av  studenters 

kreativa tänkande, och slutfördes vid Jyväskylä universitet 

2010.  Han  arbetade  även  som  expert  vid  Europeiska 

kommissionens gemensamma  forskningscenter från 2012 till 

2020. Under denna tid ledde han mer än 12 stora lärande och 

kompetensrelaterade projekt, till exempel design, utveckling, 

testning och implementering av SELFIE-verktyget för digital 

kapacitet i skolor. Hans forskningsintressen är relaterade till 

digital kompetens, entreprenörskap, kreativitet, 

beräkningstänkande, innovation och den digitala 

omvandlingen av ekonomin och samhället. Han har publicerat 

mycket om dessa ämnen och har varit huvudtalare vid många 

olika evenemang. 

Dr Berki är Docent, inom ämnesområdet 

programvarukvalitet och formell modellering, vid fakultetenför 

informationsteknologi,   Jyväskylä universitet. Hon  tog  sin 

doktorsexamen från University of North London 2001. 

Hennes avhandling handlade om beräkningsmetamodellering 

av processer. Hon är forskare och lärare samt kvalitetskonsult
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Introduktion 
 

Ett jordbruksexempel visar att det är en organisk och 

oförutsägbar process att hjälpa människor att blomstra1. Som 

en bonde som sår frön skapar någon förutsättningar för barn 

att växa som kreativa och kritiska tänkare. Kreativitet kan inte 

läras ut "direkt", men pedagogisk praktik kan ge medlen, 

möjligheterna och en bördig miljö för det kreativa sinnet att 

blomstra. 

Vi  använder termen "kreativt tänkande" i  detta  häfte 

(snarare än "kreativitet") eftersom kreativt tänkande: (a) är 

förutsättningen för alla kreativa processer, resultat och 

resultat; (b) förutsätter aktivt och avsiktligt engagemang från 

den eller de personer som skapar; (c) kan främjas genom 

lämplig utbildning. Kreativt tänkande definieras som det 

tänkande som gör det möjligt för eleverna att tillämpa sin 

fantasi för att generera idéer, frågor och hypoteser, 

experimentera med alternativ och att utvärdera sina egna och 

sina kamraters idéer, slutprodukter och processer. 

Alla har kreativt tänkande och idéer, men barn har fler 

eftersom de ännu inte är helt medvetna om stel logik och 

konvergenta åsikter. De är divergerande, öppna, 

uppfinningsrika och lekfulla, vilket är kännetecken för 

kreativitet. Vuxna kan också visa sin kreativitet, även om den 

undertrycks genom arbete och utbildning. Alla kan i princip 

vara (bli) kreativa! Tre faktorer bidrar till att vara kreativ: 

kompetens, miljö (inklusive medel) och motivation. 

I de följande kapitlen tar vi hänsyn till alla dessa faktorer i 

ett (kreativt) lärorum och i en skolplan som förstärker 

kreativiteten. Vi analyserar och betonar följande tre 

huvudpunkter: 

•  alla skolämnen är kreativa och kan läras ut och läras 

kreativt; 

•  alla miljöer kan skapa och erbjuda flera, om än väldigt 

olika,  möjligheter för  elever  och  lärare  att  reflektera 

kreativt; och 

•  alla lärare, som alla människor, kan vara kreativa i sina 

undervisningsmetoder. 
 

1.     www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html

http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
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Att främja kreativt tänkande är inte alltid lätt, och några råd 

från forskning, erfarenhet eller riktlinjer från framgångsrik 

praktik kan vara nödvändiga. Denna broschyr presenterar åtta 

punkter huvudsakligen hämtade från tre källor: (a) forskning om 

kreativitetsrekommendationer; (b) Forskning om 

klassrumspraxis. (c) författarnas egna erfarenheter. Vi 

erbjuder enkel vägledning om skolaktiviteter som stärker 

kreativitet och kreativt tänkande i olika skol- och 

inlärningsutrymmen över hela världen, eftersom vi är 

övertygade om att praktik driver forskning och teori. Det vill 

säga att fokusera på att förbättra praktiken avslöjar de bästa 

specifika idéerna. Det du lär dig på vägen kan testas i ljuset av 

bredare forskning; men praktiken – inte forskningen – bör 

vara drivkraften. Med detta i åtanke försöker de åtta kapitlen i 

häftet att: 

•  ge  bevis  på  mänsklig kreativitet genom  bra/lämpliga 

exempel; 

•    betona praktiska implikationer; och, 

•  lyfta fram god praxis och rekommendera aktiviteter för att 

främja kreativt tänkande. 

Häftet innehåller åtta nyckelprinciper för kreativt tänkande 

utan särskild prioritetsordning och utan hierarkisk struktur i 

åtanke. De är sammanlänkade och sammanlänkade och lika 

viktiga för att främja kreativitet i utbildningssammanhang. 

För att på ett effektivt sätt främja kreativt tänkande hos 

elever måste vi tänka om skolgången och reflektera över hur 

nya framtida utbildningar skulle kunna skisseras genom att 

ompröva följande: 

•  vad eleverna lär sig (t.ex. en mångfald av färdigheter och 

ämnesinnehåll som följer deras egna inlärningsvägar); 

•  hur de lär sig (t.ex. lärandemetoder och metoder som 

problembaserat lärande, konstruktivism, självorganiserat 

lärande, instruktionsdesign, spelbaserat lärande); 

•  var de lär sig (t.ex. var som helst i skolbyggnader – foajéer, 

lounger, gemensamma utrymmen och korridorer – hem, 

en ungdomsklubb eller faktiskt på gatan); 

•    när de lär sig (t.ex. efter formell skoltid och i alla åldrar); 

•  vem  de  lär  sig  med  (t.ex.  inte  bara  med  lärare  och 

klasskamrater, utan också med en rad andra människor, 

såsom kamrater, experter och personer nära eller långt 

ifrån dem, och själva med självorganiserade 

inlärningsmetoder etc. ); och 

 10 
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•  för vem och varför de lär sig (t.ex. inte bara för sig själva 

eller för framtida arbetsgivare, utan också för sina 

medborgare, samhället och industrin och för världen som 

helhet). 

 
Författarens anteckning och erkännanden: Författarna vill 

tacka Stella Vosniadou, Maria Theodorakopoulou, Juri 

Valtanen och Antonis Bessios för deras värdefulla 

återkoppling på tidiga versioner av denna broschyr och 

Patricia Farrer för korrekturläsningen på engelska. De åsikter 

som uttrycks i denna artikel är enbart författarnas och de ska 

inte betraktas som Europeiska kommissionens eller Jyväskyläs 

universitets officiella ståndpunkter. 
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1. Kreativitet kan främjas genom 
alla skolämnen 

 

Elevers kreativa tänkande kan främjas i alla 
skolämnen och läroplansområden, och 
särskilt i ämnesövergripande aktiviteter. 

 

Forskningsresultat 
 

Kreativitet är inte bara ett privilegium för konsten eller 

människor som är förknippade med konsten. Kreativt 

tänkande kan också främjas och demonstreras i alla 

skolämnen och läroplansområden. Även trivialt 

ämnesspecifikt innehåll kan främja kreativitet hos eleverna, 

förutsatt att det pedagogiska förhållningssättet tillåter 

uttryck för kreativt tänkande och fantasi. 

Ett av de främsta hindren för kreativitet i skolor är den 

tunga läroplanen. Vi måste ompröva den traditionella 

uppdelningen av skolämnen och färdigheter och utforma en 

mer flexibel, balanserad och mindre omfattande läroplan 

med möjlighet till mångsidiga och tvärvetenskapliga 

aktiviteter, såsom projekt, skolbloggar eller tidskrifter. 

Kursövergripande aktiviteter skulle kunna främja kreativt 

tänkande och lärande, men de kräver ett nära samarbete 

mellan elever och lärare med olika bakgrund, kunskap, 

kompetens och expertis. 

 

Tillämpning i praktiken 
 

Inte ens de mest detaljerade och traditionella läroplanerna 

berättar för lärare exakt hur de ska undervisa, och dehindrar 

inte eleverna från att delta i ämnesövergripande eller andra 

typer av lärande. Ur kreativitetsperspektivet finns det därför 

fortfarande stor frihet för lärare att själva bestämmavad och 

hur de undervisar kreativt. Ofta kan ursprungliga 

förklaringar av  fakta  och  utmanande kommentarer om 

traditionell kunskap i sig själva vara kreativa sätt att se på 

annars icke-kreativa ämnen. Dessa och andra former av 

studentmedverkan bör uppmuntras eftersom de kan vara 

ögonöppnare och kan leda till icke-konventionella sätt att 
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tänka. 

Här följer några idéer för lärare som vill undervisa 

kreativt i alla skolämnen: 

•  Matematik: Du kan hjälpa dina elever att utveckla sina 

problem att hitta och lösa problem, samt matematisk 

kompetens genom kreativa och autentiska aktiviteter.För 

eleverna kan till exempel genomföra en undersökning om 

användningen av personliga enheter som mobiltelefoner, 

datorer eller spel bland medlemmarna i skolan och skapa 

en rapport med tabeller och diagram som kan publiceras i 

skoltidningen eller  bloggen. Att  spela  kort, 

konfigurationsspel som tangram och andra leksakeroch 

observera andra vardagliga praktiker kan också användas 

för kreativt lärande, om dessa aktiviteter används för att 

engagera eleverna och integreras i de matematiska 

övningarna. 

•  Vetenskap:  Du  kan  uppmuntra  eleverna  att  uppleva 

vetenskap inte som en uppsättning fakta utan som en 

kreativ strävan att förstå naturen. Du kan till exempel be 

eleverna att experimentera med pappersflygplan och 

rapportera om vilka effekter deras storlek, form och 

material har på hur de flyger. Eller så kan du undersöka 

grundläggande vetenskapliga begrepp som krafter genom att 

använda lekredskap (t.ex. gungbrädor och fjäderryttare) 

eller flytkraft genom plastleksaker. 

•    Historia: Historia kan studeras som ett spännande äventyr 

som sätter igång elevernas fantasi och kopplar samman det 

förflutna med nuet. Till exempel, med utgångspunkt från 

skolans historia (t.ex. genom att söka i skolans arkiv efter 

information om dess grund, före detta elever och lärare, 

och utvecklingen av skolans lokaler etc.), kan eleverna 

studera lokalhistoria och hur den speglar specifika 

historiska perioder. Du bör använda öppna frågor och 

uppgifter så långt det är möjligt, t.ex. "vilken information 

skulle vår skolbyggnad kunna ge framtida historiker?" 

•    Geografi: Geografi kan bidra till utvecklingen av en rad 

kreativa tänkande färdigheter genom öppna och 

meningsfulla aktiviteter. Den här typen av frågor kan 

väcka kreativt tänkande, öka medvetenheten om globala 

frågor och skapa miljömedvetenhet: till exempel 'Hur kan 

vi visa hur vår ort är för människor från en annan stad 

eller ett annat land?', 'Vad kan vi göra för att skydda våra 
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närmiljö?', 'Vad berättar kartor om livet på X plats?' 

 
Suggested readings: Fö reslagn a  lä sn in ga r:  Fisher & 

Williams, 2004; Kampylis, Berki, & Saariluoma, 2009; Starko, 

2010. 
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2. Påverka kreativt tänkande 
genom väldesignade 
läroutrymmen 

 

Sättet som rummet utformas på har en 
betydande inverkan på kreativt tänkande 
och lärande. Lärrum kan föra människor 
samman och uppmuntra deras interaktion 
och kreativa samarbete. 

 

 

Forskningsresultat 
 

Sättet på vilket rymden – fysiskt eller virtuellt – utformas 

kan leverera outtalade budskap om de dominerande 

undervisnings- och inlärningspraktiken, och även forma och 

påverka det lärande som sker i det. Det kan dessutom 

påverka kreativt tänkande. 

Ibland är till och med triviala detaljer – såsom 

möbelarrangemang, materialen som används och den 

tillgängliga tekniken – avgörande för att uppnå positiva 

inlärningsupplevelser som kan avgöra elevernas 

läranderesultat, samtidigt som elevernas och lärarnas 

välbefinnande säkerställs. 

Inspirerad av evidensbaserad forskning om påverkan av 

belysning, buller, inredning, ventilation och 

inomhusluftkvalitet, samt av sociokonstruktivismens 

principer, kan vi (om)designa och (om)arrangera utrymme för 

att  dra  fördel  av  färg,  ljus,  ljud,  former och  material. 

Därmed tillåts samverkan och samkonstruktion av kunskap, 

möjligheten att tänka annorlunda öppnas och innovativ 

undervisning underlättas. 
 

 

Tillämpning i praktiken 
 

Även i en typisk skola med "standardklassrum" kan lärare 

utarbeta kreativa arrangemang för en mängd olika 

arbetsplatser som uppmuntrar elevernas aktiva engagemang. 

Följande förslag kan hjälpa dig att uppnå detta: 

•    Utforma med dina elever två eller tre grundläggande 
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klassrumsarrangemang,  t.ex.  för  helklasslektioner, för 

lagarbete eller projektbaserade aktiviteter och för 

självständigt arbete. Dessa arrangemang bör kräva lite 

tid och minimal flyttning av möbler. Eleverna själva kan 

få befogenhet att göra ändringarna och övergångarna. 

Även om dessa förändringar kan orsaka tillfälligt kaos, 

tillåter de också kreativa undervisnings- och 

inlärningsmetoder. 

•  Använd "duvahåls"-enheter, individuella fickmappar eller 

andra kommunikationsmedel som gör att du kan förse 

dina elever med individuella uppgifter, läsmaterial, 

kommentarer etc., utan att slösa mycket tid på att skicka ut 

papper. 

•    Experimentera med  vardagsmaterial för  att  förvandla 

klassrummet till en kreativ läroplats. Försök till exempel 

att återanvända kartonger på ett bord för att återskapa 

carrel-skrivbord (små individuella högsidiga skrivbord), 

som ett alternativt sätt att uppmuntra till oberoende 

studier vid behov. 

•  Utnyttja ny teknik på ett innovativt och kostnadseffektivt 

sätt för att omvandla även de mest konventionella 

skolbyggnaderna till stimulerande inlärningsutrymmen. Till 

exempel: (a) använd videoprojektorer för att skapa 

inspirerande och lättanpassade fysiska utrymmen genom 

att projicera kraftfulla  bilder och/eller  texter på skolans 

väggar; (b) "ta med klassen på en resa" till vilken plats som 

helst i världen via Internet; eller (c) köra experiment 

genom onlinelaboratorier2 utan att lämna rummet. I 

avsaknad av ny teknik, försök att använda äldre 

inlärningsteknologier, t.ex. geografiska väggkartor, 

ritningar och bilder framtagna av eleverna etc. Eller så kan 

du hålla lektionen på flera olika sätt, och efteråt jämföra 

och kontrastera effektiviteten och glädjen i undervisning 

och lärande. 

•    Upptäck alternativa inlärningsplatser till  klassrummet, 

antingen inne (t.ex. en korridor, skolträdgården, etc.) eller 

utanför skolans lokaler (t.ex. en ungdomsklubb, en park, 

etc.). Sedan, tillsammans med en eller flera kollegor, 

organisera en kreativ, projektbaserad aktivitet som 

involverar elever i olika åldersgrupper. Observera och 

övervaka alla skillnader du ser i elevernas engagemang och 

interaktion i samband med de nya 

inlärningsarrangemangen. 
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Suggestedreadings: Föreslagna läsningar: Burke, 2007; 
Oblinger, 2006; Rudd et al., 2006; UNESCO, 2012. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.          Onlinelaboratorier är experimentanläggningar som kan nås via Internet, vilket 

gör det möjligt för elever och lärare att utföra experiment var som helst när som helst. 

Se till exempel: http://ilabcentral.org/
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3. Öka användningen av öppna 
frågor 

 
Öppna frågor hjälper eleverna att utveckla 
kreativt tänkande genom att tillämpa, 
analysera, utvärdera och syntetisera 
information och kunskap. 

 

Forskningsresultat 

Lärare lägger ner mycket tid på att ställa frågor till eleverna. 

Många olika typer av frågor används, men den 

huvudsakliga skillnaden är mellan slutna frågor och öppna 

frågor. Stängda frågor kan användas för att testa förståelse 

och  för att bibehålla information (t.ex. vad  är  Indiens 

huvudstad?). Öppna frågor har många möjliga svar som inte 

är förutbestämda (t.ex. tänk om vi hade gälar?). Öppna 

frågor kan främja kreativt tänkande och lärande eftersom 

de kräver att eleverna hittar, kombinerar och kritiserar 

information istället för att bara komma ihåg fakta. 

Forskning visar att i genomsnitt är cirka 60 % av frågorna 

som ställs i klassrummen slutna, 20 % är procedurmässiga 

och endast 20 % är öppna. 

En av de äldsta och mest effektiva frågeställningarna är 

Sokrates majeutiska metod, som lyfter fram vikten av att 

ifrågasätta i ett djupt och aktivt livslångt lärande. Sokratiskt 

ifrågasättande skiljer sig från slumpmässigt öppet 

ifrågasättande i den meningen att det är planerat, 

disciplinerat och djupt; Frågorna är valda för att undersöka 

skäl och antaganden för att successivt engagera sig i högre 

nivåer  av  tänkande –  inklusive analytiskt, kritiskt  och 

kreativt tänkande. 
 

Tillämpning i praktiken 
Det  är  en  verklig  utmaning för  lärare  att  utveckla  en 

välplanerad frågemetod som uppmuntrar elevernas aktiva 

engagemang och underlättar kreativt tänkande. Följande är 

några förslag på hur du kan göra detta:

21 



18 

 

 

• Prova nya sätt att involvera alla elever i att ställa 

och svara på frågor. Be till exempel eleverna att ge 

ett grönt kort när de håller med och ett rött kort när 

de inte håller med om svaret som någon annanhar 

gett. Börja först med slutna frågor och gågradvis 

till öppna frågor av högre ordning. 

• Fokusera på elevernas faktiska erfarenheter och 

tankar, snarare än på vad de har läst eller upplevt i 

andra hand, genom att fråga: 

– –  Frågor  som  söker  förtydligande:  t.ex.  'Kan  du 

förklara ytterligare?', 'Kan du ge ett 

exempel/motexempel på ...?' 

– – Frågor som utmanar antaganden: t.ex. 'Vad tror du 

ligger bakom detta antagande här?', och 'Är det alltid 

så?' 

– – Frågor som undersöker skäl och bevis: t.ex. 'Varför 

säger du så?', 'Hur vet vi att ...?', 'Finns det några skäl 

att tvivla på detta bevis?' 

– – Frågor som utforskar alternativa synpunkter: t.ex. 

'Vad är motargumentet för X?', eller 'Kan/såg någon 

X på annat sätt?' 

– –    Frågor   som   letar   efter   implikationer   och 

konsekvenser: t.ex. 'Men om X hände, vad skulle 

annars kunna resultera?', 'Hur påverkar X Z?' 

– – Frågor om frågan: t.ex. 'Varför tror du att jag ställde 

den frågan?', eller 'Varför var den frågan/problemet 

viktigt?' 

• Att   bara   ställa   mer   öppna   frågor   leder   inte 

nödvändigtvis till att elever producerar högre 

ordningssvar; så öka väntetiden för svar så mycket 

som möjligt och skapa ett positivt klimat genom att 

tolerera oklarheter och uppmuntra ursprungliga 

svar. 

• Be eleverna, närhelst du kan, förklara hur deras svar 

uppstod (t.ex. baserat på deras förkunskaper eller 

erfarenhet; inspirerad av en liknande situation 

(analogi), etc.). 

• Uppmuntra  och behandla alltid elevernas frågor med 

respekt och intresse; med andra ord, försök att 

belöna och bedöma inte bara deras svar på dina 

frågor utan även de frågor de själva 

formulerar/ställer. 
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• Granska din frågeteknik(er) genom att spela in ett 

antal av dina klasser med ljud eller video eller genom 

att be en kollega att observera dig. Håll koll på 

andelen slutna och öppna frågor du använder, 

eleverna du frågar varje gång och vilken typ av 

frågor du använder för var och en av dem, etc. 

Reflektera över de frågemönster du använder och 

kontrollera om de främjar kreativt och kritiskt 

tänkande. 

• Försök att hitta en bättre balans mellan oracy (t.ex. 

dialoger och argument) och literacy (t.ex. skriftliga 

texter och källor på nätet), och använd både 

skriftliga och muntliga prov för att bedöma elever. 
 

 
Föreslagna läsningar: Cotton, 1989; Fries-Gaither, 2008.



20 

 

 

4.  Engagera eleverna i meningsfulla 

och autentiska aktiviteter 
 

Eleverna är mest kreativa när de är 
involverade i meningsfulla, utmanande och 
autentiska aktiviteter; dessa  är  mer 
benägna att skapa intresse och engagemang. 

 

Forskningsresultat 
Lärande och kreativitet är resultatet av hårt arbete, 

beslutsamhet och uthållighet. Även när eleverna har 

potential att  lära sig och/eller  skapa något  behöver de 

fortfarande incitamenten för att göra det. Individer som är 

inneboende motiverade tenderar att vara mer villiga att 

spendera den tid och energi som krävs för att vara kreativa 

än de individer som drivs av externa belöningar, 

påtryckningar och incitament. Elever är mer benägna att 

uttrycka  sin  kreativa  potential när  de  är  involverade i 

meningsfulla och autentiska aktiviteter som passar deras 

personliga intressen och förmågor, och som också är 

intellektuellt utmanande. 
 

Tillämpning i praktiken 
•  Ta reda på genom samtal, ifrågasättande etc. vad som 

väcker intresset och motiverar dina elever samt vad de 

redan vet. 

•  Använd  den  ovan  nämnda  informationen  för  att 

utforma meningsfulla aktiviteter och autentiska 

uppgifter av olika slag (visuella, auditiva, kinestetiska) 

som motiverar alla elever och ökar deras engagemang. 

Ta alltid hänsyn till kön och individuella skillnader, 

inlärningsstilar och kulturell och socioekonomisk 

bakgrund. 

•  Låt eleverna ha personliga val och bidra till beslut som 

rör deras eget lärande. Ta deras förslag och feedback på 

de valda aktiviteterna och uppgifterna på allvar. 

•  Tänk också på elevernas nära vänners intressen och 

hobbyer! Vänner i den åldern påverkar varandras 

lärande mycket genom sina personliga preferenser och 
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yrken. 

•  Erbjud, när det är möjligt, autentiska lärandemöjligheter 

till eleverna och  försök även involvera andra, t.ex. 

experter, ämnesspecialister, konstnärer, föräldrar, andra 

lärare etc. för att väcka intresse och säkerställa 

engagemang. 

•  Dra nytta av de tillgängliga öppna utbildningsresurserna 

(som lektionsplaneringar, simuleringar, frågesporter och 

e-böcker som kan modifieras, återanvändas och delas) 

och anpassa dem efter dina elevers behov, intressen och 

förkunskaper. 

•  Kom ihåg att för att främja effektivt kreativt tänkande hos 

eleverna är undervisningssättet mycket viktigare än själva 

aktivitetens innehåll. Även trivialt innehåll kan aktivera 

kreativt tänkande, förutsatt att den pedagogiska strävan 

möjliggör idégenerering, rekreation, experimenterande och 

förnuftigt risktagande. 

•    Be dina elever följa en lokaltidning eller kommunportalen i 

en eller två veckor tills de hittar verkliga problem, nyheter 

och situationer som fångar deras personliga intresse. Be 

dem formulera ett problem, koppla det till specifika 

läroplansområden. Formuleringen av ett problem är ofta 

en mer kreativ process än dess lösning; att väcka nya 

frågor och nya möjligheter, samtidigt som man ser på 

gamla frågor från en ny vinkel kräver rent kreativt 

tänkande. 

•    Be  eleverna  att  undersöka  dessa  och  andra  problem 

medan de arbetar i små grupper som de själva har bildat 

efter sina preferenser, för att föreslå kreativa lösningar, 

såsom en skriftlig rapport, ett blogginlägg, en presentation 

för alla, etc. Hjälpa dem att förstå att verkliga problem kan 

ha flera och olika lösningar. Detta kan avslöja elevernas 

egen kreativa potential! 
 

 

Föreslagna läsningar: Amabile, 1996; Kampylis, 2010; Starko, 
2010; Vosniadou, 2001.  
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5. Samarbete ökar 
kreativiteten 

 
Motivation, insikter och nya idéer uppstår 
främst under vår interaktion med andra. 

 

Forskningsresultat 
Samarbete utvecklar elevernas förmåga att tänka både 

självständigt och tillsammans med andra, vilket gör det 

möjligt för dem att överväga ett brett spektrum av 

perspektiv och därmed öka sin kreativitetspotential. I denna 

mening är kreativt tänkande inte bara en egenskap hos 

individer utan också egenskapen hos grupper av individer. 

Originalprodukter skapas inte bara av individer, utan också 

av grupper, organisationer, samhällen och till och med av 

hela samhällen. 

Flera termer, såsom grupp-/lagkreativitet och 

kollaborativ/kollektiv kreativitet, används för att beskriva 

två eller flera individers gemensamma ansträngningar för att 

uppnå ett innovativt resultat som inte kan uppnås av en 

enda individ ensam. Forskare är överens om att det finns 

betydande skillnader, men också kopplingar mellan 

individuell och kollektiv kreativitet. Därför räcker det inte 

att studera individuell kreativitet för att förklara kollektiv 

kreativitet. Vi måste också beakta varje individs roll i en 

grupp, gruppdynamiken och de sociokulturella och 

miljömässiga faktorerna, som numera anses vara mycket 

viktigare än tidigare i kreativitetssträvanden. 

 

Tillämpning i praktiken 

Kreativa lärare kan uppmuntra samarbete och underlätta 

elevernas kollektiva kreativitet genom att: 

•  Betona individens och kollektivets (gruppinsats) roller i 

kreativitet. Du kan till exempel be eleverna att lista ett 

antal uppfinningar   (i  vetenskapens historia)  och/eller 

upptäckter (i historia eller geografi), och be dem 

analysera dem  och  avgöra om  de  var  resultatet av 

individuella eller kollektiva ansträngningar. 
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•  Engagera eleverna i reflektioner om andras roll, såsom 

kamrater, lärare  och  föräldrar, i  sina  egna  kreativa 

prestationer. 

•  Att erkänna att kulturell mångfald är en möjlighet till 

lärande i allmänhet och för kreativitet i synnerhet. Att 

formulera blandade grupper av elever med olika 

bakgrunder, intressen, förkunskaper, förmågor och 

inlärningsstilar säkerställer mångfalden av  tänkande 

inom gruppen och möjligheterna till samarbetande 

kreativitet. 

•  Ge  eleverna  så  många  möjligheter  som  möjligt  att 

samarbeta med kamrater (virtuellt och ansikte mot ansikte) 

och de utanför klassrummet – som experter och 

konstnärer – för att få kreativa projekt till ett 

framgångsrikt slut. 

•  Hjälpa elever att starta och driva sina egna klubbar, såsom 

vetenskapsklubbar, skoltidningsredaktioner, skolblogglag, 

skolband, teatergrupper och dansensembler för att ge dem 

många möjligheter att samarbeta kreativt. Andra grupper 

kan också planeras och bildas för att tillgodose andra 

intressen och aktiviteter med fokus på natur, matematik, 

datorer, litteratur/poesiläsning, skrivande, sändning m.m. 

•  Att förstå att kollektiv kreativitet väcker en rad frågor, 

inklusive jämställdhet mellan kamrater. Den kreativa 

tänkandeprocessen måste vara produktiv för alla elever och 

tillåta dem att uttrycka sina mångfaldiga intelligenser och 

intressen. Alla har rätt till kreativt lärande och självuttryck, och även 

skyldigheten att respektera samma rättigheter för andra. 

•  Hjälpa eleverna att förstå att inte allt samarbete leder till 

kreativitet. Effektivt samarbete för kreativitetsuttryck 

behöver ha något element av struktur och kontinuerlig 

uppmuntran och underlättande av lämpligt utbildade 

lärare. 

 
Föreslagna läsningar: Miell & Littleton, 2004; Sawyer, 2012; see also 

Bertolt Brecht’s poem Questions from a Worker Who Reads 
(https://www.best- 
poems.net/bertolt_brecht/questions_from_a_worker_who_reads.ht 
ml) se även Bertolt Brechts dikt Frågor  från en Arbetare  Som Läser 
(https://www.marxist.se/en-lasande-arbetares-fragor) 
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6.  Använd pedagogisk teknik på ett 
effektivt sätt 

 
Utbildningsteknik möjliggör kommunikation 
och samarbete, och öppna upp en rad djupt 
nya sätt att använda och skapa information 
och kunskap inom och utanför skolan. 

 

Forskningsresultat 
 

Information, kommunikation och samarbete är kärnan i 

utbildningsprocessen, och de snabbt utvecklande relaterade 

teknologierna och tillämpningarna (informations- och 

kommunikationsteknik – IKT) har påverkat, och ofta 

förändrat, hur vi tänker, lär oss, kommunicerar och skapar 

kunskap. IKT uppmuntrar kreativa processer eftersom de 

tillåter information att representeras på en mängd olika sätt, 

vilket andra medier och verktyg inte kan erbjuda. De stödjer 

därför en mångfald av inlärningsstilar. På så sätt gör de det 

möjligt för eleverna att hämta, utvärdera och syntetisera 

information, prova kreativa idéer, utforska alternativ och 

lösa problem på ett personligt och aktivt sätt. 

IKT har stor potential för att lösa upp gränserna mellan 

lärande i och utanför skolor, för att åter engagera 

marginaliserade elever och för att motivera elever och 

lärare. IKT används mer effektivt och kreativt i skolor när: 

(a) eleverna har "kontroll" över lärandet (personligt 

lärande); (b) kollegialt lärande och samarbete underlättas. (c) 

Återkoppling och bedömning är optimerade. (d) Det finns 

en mångfald av undervisnings- och lärandestrategier. och (e) 

lärare är förutbildade i deras användning som 

undervisnings- och inlärningsverktyg. 

Nuförtiden finns det en samsyn bland forskare och 

utbildningsintressenter om att processen att använda teknik 

för att underlätta kreativitet i tänkande och praktik inte bara 

är en teknisk fråga. Det handlar främst om att anta 

innovativa pedagogiska metoder som använder befintliga 

och framväxande teknologier i ett studentcentrerat 

sammanhang för att utveckla både kreativt tänkande och 

tjugoförsta århundradets färdigheter och kompetenser,
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såsom själv- och kamratbedömning, problem -hitta och lösa 

problem, förfrågningar, kommunikation och samarbete. 
 

 

Tillämpning i praktiken 
 

Vad kan lärare göra för att dra full nytta av potentialen hos 

IKT för att uppmuntra kreativt tänkande och tjugoförsta 

århundradets färdigheter? 

•    Du kan använda tillgängliga IKT-verktyg (t.ex. sociala 

nätverk online) för att öppna upp nya sätt för elever att 

samarbeta, kommunicera och få kontakt med kreativa 

idéer och människor utanför tids- och skolgränserna. 

•  Du kan hjälpa eleverna att förstå att kreativ användning av 

IKT erbjuder möjligheter att stödja de demokratiska 

besluts-processerna och stärker den representativa 

demokratin. Du kan till exempel ge konkreta exempel som 

illustrerar kraften i individuella bidrag för att åstadkomma 

storskaliga förändringar på lokal, regional, nationell 

och/eller internationell nivå. 

•  Du  kan  använda  tillgängliga tekniker  för  att  ‘vända’ 

undervisning3 och inlärningsrutiner så att du kan spendera 

mer tid på att interagera med studenter istället för att 

föreläsa. Du kan till exempel använda videor och 

onlineresurser  på föreläsningen  och/eller läromedel  som 

eleverna kan komma åt och studera utanför lektionstid. 

Denna ansats gör att tiden under lektionen kan användas 

mer effektivt för ytterligare lärande-baserade  aktiviteter, 

differentierad undervisning och kollaborativt lärande. 

•  Du kan dra nytta av de utbildningsaktiviteter (t.ex. virtuella 

rundturer), program (t.ex. öppna onlinekurser), resurser 

(t.ex. onlinevideor) och  applikationer (t.ex. spel)  som 

erbjuds – vanligtvis gratis – av institutioner som bibliotek, 

vetenskapscentra, museer, djurparker, icke-statliga 

organisationer, stiftelser, universitet, företag och så vidare, 

för att utveckla engagerande, underhållande, meningsfulla 

och autentiska lärandeaktiviteter inom och utanför skolan. 

•  Du  kan  förbättra  elevernas  förmåga  att  överföra  de 

kreativa och aktiva sätt (t.ex. prova och missa och lära- 

genom-göra) de använder när de interagerar med IKT- 

enheter och applikationer (som spel) till andra situationer 

inom och utanför skolan. 

•    Du kan använda en mängd olika digitala resurser, såsom e-
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böcker, kartor, illustrationer, ljud, videor, infografik, 

animationer, simuleringar, spel och 3D-applikationer för 

att väcka elevernas intresse och öka deras deltagande. 

 

Föreslagnaläsningar: Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; Cachia et al., 

2010; Craft, 2012; Loveless, 2008. 

 
 
 
 

3. See, for instance, http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching

30 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching


27 

 

 

7. Tillåt för misstag och på 
förnuftigt risktagande 

 
en  och 

lärmiljö        där 
eleverna känner sig fria och säkert 
att experimentera med nya idéer 
och ta förnuftiga risker. 

 

Forskningsresultat 
 

Misslyckanden är en "integrerad" del av den kreativa 

processen och kreativa människor har ofta många 

misslyckade idéer eller produkter innan de hittar sina 

framgångsrika. Den kreativa processen är till sin natur 

riskabel, och risktagande är bland nyckelegenskaperna  hosen 

kreativ personlighet. 

Tyvärr tenderar lärare att minimera misslyckanden av 

alla slag. En nyligen genomförd studie om kreativitet och 

innovation inom utbildning i EU:s medlemsstater visade att 

skolor föredrar disciplin framför lekfullt och risktagande 

beteende. Betoningen på "korrekt respons" förstärker 

elevernas rädsla för att göra misstag och detta är en av de 

mest utbredda utbildningsmetoderna som hämmar 

kreativitet. Som ett resultat är eleverna inte villiga att ta 

risker inom skolan. De föredrar att "spela säkert" och ge 

lärarna ett "rätt svar", istället för att försöka utforska fler 

idéer och alternativ. 

Lärarnas vilja att låta sina elever ta risker, utforska och 

experimentera är positivt relaterat till elevernas kreativa 

lärande. För att främja kreativitet kan skolor försöka 

förstärka en "toleranskultur" som uppmuntrar lärare och 

elever till "förnuftigt risktagande". 

 

Tillämpning i praktiken 
 

Du kan försöka skapa en säker och stödjande lärmiljö där 

eleverna känner sig trygga nog att prova nya saker och inte 

är rädda för att göra misstag eller misslyckas. Ägarskapet för 

aktiviteterna (och resultaten) bör ligga hos eleverna, så att 
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de kan göra val på hög (strategisk) nivå relaterade till icke- 

förutbestämda alternativ som leder till kreativa och 

oförutsägbara snarare än förutsägbara resultat. 

När du planerar för att uppmuntra kreativitet kan du 

tänka på följande: 

•  Fungera  som  förebilder  för  kreativitet  genom  att  ta 

förnuftiga risker, prova nya saker och anamma innovativa 

undervisningsmetoder. 

•  Ge eleverna friheten att leka med idéer och ta förnuftiga 

risker, samtidigt som de engagerar sig i utmanande och 

kontroversiella frågor från det verkliga livet. 

•  Ge eleverna utrymme och tid att prova nya saker och lära 

sig trots bedömningspressen. 

•  Uppmuntra initiativ kopplade till risktagande och kreativt 

tänkande, och ta hänsyn till dem i elevernas 

slutbedömningar. 

•  Ge eleverna möjlighet att genomföra kamratgranskningar av 

material där fel gjordes för att hjälpa dem att känna igen 

misstag och reflektera över dem. 

•  Engagera eleverna i problembaserade och meningsfulla 

aktiviteter som möjliggör experimenterande, vettigt 

risktagande och lärande genom försök och misstag, 

diskussion, argumentation och debatt. 

•  Erkänna,    ackreditera    och    belöna    allt    tidigare 

erfarenhetsbaserat  och/eller  informellt lärande som sker 

utanför klassrummet genom att lära sig genom att göra 

och genom att prova och missa. 

•    Ge  eleverna förebilder för  framgångsrikt risktagande, 

tolerans mot oklarheter och kontinuerliga kreativa 

ansträngningar för att undvika att ett enskilt misslyckande 

kopplas samman med totalt misslyckande. 

•  Be eleverna att skapa en anslagstavla, en presentation eller 

en uppsats om "Stora misslyckanden(?)" för att förstå att 

misslyckande är en "integrerad" del av alla kreativa 

processer och att kreativa insatser inte alltid upptäcks när 

de initieras4, utan mycket senare. 

•    Be   eleverna   reflektera   över    sina   egna   tidigare 

misslyckanden och nuvarande misstag medan de försöker 

nya och kreativa ansträngningar, och observera hur de 

reflekterar och kommenterar dem. Belöna denna 

reflektion i det slutliga bedömningsförfarandet. 
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Föreslagnaläsningar: Blair & Mumford, 2007; Cachia et al., 2010; 
Craft, Cremin & Burnard, 2008; Sternberg & Williams, 1996. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.          Till exempel var Edisons kreativa produkter, som den ständigt hållbara 

glödlampan, inte resultatet av försök med ett enda försök, utan snarare resultatet av 

flera misslyckanden som Edison och hans team analyserade på ett konstruktivt sätt 

innan de nådde framgång.
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8. Lär dig hur du bedömer 
och belöna kreativitet 

 
Kreativt tänkande kan utvärderas med 
elevcentrerade och reflekterande medel 
bedömning som tar hänsyn till både 
lärandeprocesser och resultat. 

 

 

Forskningsresultat 
 

Vissa bedömningsmetoder tenderar att främja kreativitet 

medan andra tenderar att hämma den. Traditionella 

bedömningsmetoder som fokuserar på att komma ihågfakta 

tar  vanligtvis inte hänsyn till  elevers kreativa tänkande. 

Istället uppmuntrar de att undvika misstag och risktagande, 

att veta hur man uppnår de högsta betygen och visa sina 

förmågor och färdigheter i förhållande till andra. Å andra 

sidan ger formativa bedömningsmetoder eleverna 

information och  feedback om  hur  de  går  framåt,  med 

hänsyn till sina egna tidigare prestationer i enlighet med sina 

egna lärandemål, och är bättre på att främja kreativitet än de 

summativa. Det beror på att de låter eleverna förstå vilka 

färdigheter de behöver för att utvecklas vidare och vilka 

innehållsområden de behöver förbättra. Formativa 

bedömnings-metoder inkluderar självbedömning, peer 

feedback, inlärnings-dagböcker,  portfolios, e-portföljer och 

presentationer. Dessutom kan dessa typer av bedömningar 

omfatta både individuella och gemensamma insatser, och 

kreativt grupparbete, såsom projekt. 

När eleverna känner sig pressade av utvärderande 

övervakning och andra viktiga inslag i bedömningen, blir 

deras vilja att ta risker och utforska kreativiteten begränsad. 

Men när bedömningen är konstruktiv och fokuserar på 

självförbättring är eleverna mer benägna att ta risker, söka 

utmaningar och utveckla och bidra med idéer som är både 

nya och användbara. 

 

Tillämpning i praktiken 
•    Förklara för dina elever varför det är viktigt att bygga sin 
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bedömning på styrkor och självförbättring och inte på 

svagheter och konkurrens. Hjälp dem att fokusera på 

saker de känner sig stolta över; något de kan göra för 

första gången; något de känner att de har blivit bättre på; 

något som var en utmaning för dem. 

•  Skapa gemensamt med eleverna en checklista eller en 

matris  som  gör  att  de  kan  utvärdera sitt  eget  arbete 

(självvärdering) i en kreativ uppgift som undersöker både 

processen och resultatet av lärande enligt flera kriterier, 

såsom originalitet, nyhet, lämplighet, fullständighet, 

elegans och konsekvens. 

•  Be eleverna testa varandra (och dig!) och ge varandra 

konstruktiv feedback  (kamratbedömning) enligt  några 

förutbestämda, väl accepterade och begripliga kriterier, 

som de som nämns ovan. 

•  Informera föräldrar och andra intresserade grupper om 

vikten av  att också bedöma kreativt tänkande för att 

undvika missförstånd och motstånd från deras sida om att 

ändra den traditionella bedömningsmetoden. 

•  Uppmuntra           eleverna           genom           formativ 

bedömningsfeedback att  ta  förnuftiga  risker,  uttrycka 

kreativt tänkande och dela sina idéer eller anpassa dem till 

ett annat sammanhang (överförbarhet). 

•  Motivera eleverna inte genom att föreslå att deras kreativa 

insatser kommer att tillgodoräknas och betygsättas, utan 

genom att peka på de egenskaper i uppgiften som är 

intressanta för dem. Hjälp dem att sätta upp utmanande 

men realistiska mål, både som individer och som ett team, 

och att hitta personlig mening med uppgiften genom att 

ge större valmöjligheter för hur de ska slutföra den. 

•    Försök att se till att även summativa bedömningsresultat 

är informativa och användbara. Till exempel, istället för att 

gratulera eleverna som fick "A" på ett prov, som om "A" i 

sig var målet, kommentera den höga kompetensnivån som 

detta betyg innebär. Hjälp därför eleverna att eleven förstå 

att låga betyg inte är ett slags straff, utan en indikator på att 

behöver anstränga sig mer eller behöver mer tid eller hjälp. 

•  Minska  stressen  och  ångesten  som  ofta  följer  med 

bedömningar, särskilt  under  de  olika  faserna  av  den 

kreativa processen när eleverna behöver frihet och tröst 

för att generera och utforska nya idéer. Försök att ge 

konstruktiv feedback – inte kritik – i ett tidigt skede av 

idégenerering. 
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Föreslagna läsningar: Beghetto, 2005; Cropley, 2001; Lucas, Claxton 

& Spencer, 2013; Villalba, 2009. 

Se även en kort video relaterad till barns kreativitet och dess 

"bedömning" på http://bit.ly/16NqRVS. 
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Slutsats   
 

Det här häftet betonar aktiviteter och inlärningsuppgifter som 

ökar kreativiteten. Möjligheter att engagera elever i 

meningsfulla, autentiska och kreativa ämnesaktiviteter finns i 

alla skolämnen, i nya och gamla inlärningsutrymmen och 

genom samarbete och effektiv användning av pedagogisk 

teknik. Viktiga principer för kreativt och kritiskt tänkande är 

användningen  av öppna  frågor,  hänsyn  till misstag  och förnuftigt 

risktagande. Att bedöma och belöna kreativitet är en viktig 

komponent för att uppskatta och uppmuntra kreativitet. 

Kreativitet är en inställning till förändring. Ett flexibelt 

och praktiskt sinne, villig att leka med former och idéer och 

vända upp och ner på dem för att uppnå en bättre framtid, är 

ett kreativt sinne. Att skapa och njuta av ett bra liv, samtidigt 

som man letar efter sätt att förbättra det genom 

problemlösning, är en vana för det mänskliga sinnet. De åtta 

principerna i detta häfte erbjuder en omfattande guide för 

kreativ utbildning. Demokratisk (alla former) kreativitet är en 

anmärkningsvärd pedagogisk innovation, men det är inte alltid 

möjligt eller önskvärt. Ofta undviks kreativt tänkande för att 

hitta och lösa problem och antagandet av kreativa 

inlärningsparadigm medvetet. Lärare och elever kan och bör, 

ensamma och/eller  tillsammans med samarbetspartners, hitta 

innovativa metoder och idéer och genomföra dem, även inom 

gränserna för deras inlärningsutrymmen. 

Med eller utan avancerad IKT, tvärvetenskapliga 

läroplaner och fantasifulla tillvägagångssätt bör utbildning på 

alla nivåer syfta till att främja mångfaldigt (kreativt, kritiskt, 

omtänksamt och reflekterande) tänkande. Det här häftet riktar sig 

till lärare som, som förebilder för kreativt tänkande, kan 

använda pedagogiska tekniker och tvärvetenskapliga 

aktiviteter för att få igång den mångfaldiga tankeprocessen. 

Det kommer att gynna det mänskliga sinnet och samhället att 

få så många breda tänkare som möjligt involverade i en 

mängd olika idéer, kunskaper och medborgaransvar. Skolans 

huvudsakliga funktion är att utbilda och förbereda ungdomar 

för framtiden. Denna framtid ska vara personligt trevlig och 

tillfredsställande och ge unga människor möjlighet att göra en 

meningsfull och positiv insats i samhället. Mångfaldigt 

tänkande för att skapa, kommunicera, integrera, agera etiskt 
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utifrån kunskap och kritiskt utvärdera dess effekter och 

påverkan på andra människor och samhället kan erbjuda en 

holistisk pedagogisk praktik. 

Man bör fråga sig: (a) vad är meningen med lärande i den 

moderna världen? och (b) hur kan du uppnå det kreativt? - 

och varför? Lärande bör leda till välbefinnande och "mänsklig 

blomstring"   ,  med  lärare  som  mentorer  för 

lärande och kreativitet. 
 

Föreslagna läsningar: Valtanen et al., 2008. 
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The   International   Bureau   of 
Education IBE 

International Bureau of Education–IBE grundades i 

Genève, Schweiz, som en privat, icke-statlig organisation 

1925. 1929, under nya stadgar, blev den den första 

mellanstatliga organisationen inom utbildningsområdet. 
Sedan 1969 har institutet varit en integrerad del av 

UNESCO samtidigt som det har behållit en bred 
intellektuell och funktionell autonomi. 

IBE:s uppdrag är att fungera som ett internationellt 

centrum för utveckling av innehåll och 

utbildningsmetoder. Den bygger nätverk för att dela 

expertis om och främja nationell kapacitet för 

förändring och utveckling av läroplaner i alla regioner 

i världen. Det syftar till att introducera moderna 

tillvägagångssätt för utformning och genomförande 

av läroplanen, förbättra praktiska färdigheter och 

främja internationell dialog om utbildningspolitik. 

IBE bidrar till att uppnå utbildning av hög kvalitet för 

alla (EFA) främst genom: (a) utveckla och underlätta 

ett världsomspännande nätverk och en 

praktikgemenskap av läroplansspecialister; (b) 

tillhandahålla rådgivningstjänster och tekniskt bistånd 

som svar på specifika krav på reformering eller 

utveckling av läroplanen. (c) samla in, producera och 

ge tillgång till ett brett utbud av informationsresurser 

och material om utbildningssystem, kursplaner och 

läroplansutvecklingsprocesser från hela världen, 

inklusive onlinedatabaser (som World Data on 

Education), tematiska studier, publikationer (t.ex. som 

Prospects, den kvartalsvisa översynen av utbildning), 

nationella rapporter, samt läroplansmaterial och 

tillvägagångssätt för HIV & AIDS-utbildning på 

primär- och sekundärnivå genom HIV & AIDS 

Clearinghouse; och (d) underlätta och främja 

internationell dialog om utbildningspolitik, strategier 

och reformer bland beslutsfattare och andra 

intressenter, särskilt genom den internationella 

konferensen om utbildning – organiserad av IBE sedan 

1934 – som kan anses vara ett av de viktigaste forumen 

för att utveckla en politisk dialog på världsnivå mellan 

utbildningsministrarna. 

IBE styrs av ett råd som består av representanter för 

tjugoåtta medlemsstater valda av UNESCO:s 

generalkonferens.   IBE   är   stolta   över   att   vara 

associerad med arbetet i International Academy of 

Education och publicerar detta material i sin egenskap 

av ett clearinghus som främjar utbyte av information 

om utbildningsmetoder. 

 
 

BesökIBE:swebbplatspå: 
http://www.ibe.unesco.org

http://www.ibe.unesco.org/


 

 

 

 
 
 
 
 

 


