
Estetisk-filosofiska Fakulteten

Jyri P. Viuhko

Kreativitet - Mål eller medel 
i gymnasieskolans designämnen

Creativity - Objective or Means 
within upper-secondary design courses

Examensarbete 15 hp
Lärarprogrammet

Datum: 2011-09-12

Handledare: Jeanni Flognman

Karlsta

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se



Abstract
This degree project deals with the concept of creativity and the creative output based on how 
Swedish  upper-secondary  design  teachers  within  the  Technical  Engineering  Program 
experience this from a student's perspective. The project discusses how the concept creativity 
is  interpreted and how the creative output is regarded by educationalists  and professional 
designers and how this then can be related to literature on the subject and in the steering 
documents. The purpose of this degree project is to visualize the interviewees' viewpoint on 
creativity and the significance of experience, skills, and environment for the creative output 
and within the field of design. This in order to, in the pedagogic and didactic situation, enable 
the improvement of teaching so that creativity and its output come to show. Moreover, the 
project aims to create a ground for discussion of the view of the importance of these skills in 
the pedagogic/didactic situation. 

In order to reach this aim, I have read literature on creativity from several perspectives and 
carried out  eight  qualitative structured interviews:  both with three educationalists  without 
experience within the design profession, and with two educationalists who are or have been 
active  within  the  design  profession,  as  well  as  with  three  professional  designers.  The 
respondents work in different parts of the country, have different backgrounds, as well as 
work experience within their respective fields. What they all have in common is that they use 
the  same  concepts,  methods,  and  creative  processes  in  their  daily  work.  My  principal 
questions have been:

– What do the respondents read into the concept “creativity”?

– In what ways does creativity express itself according to the respondents?

– What significance do the respondents believe knowledge, skills,  and experience of 
tools and methods have for “creativity”?

– What significance do respondents believe that the environment (physical as well as 
psychosocial) has for “creativity”?

The outcome of my project is confined to the views by the respondents and illustrates the fact 
that  the  creativity  concept  is  superficially  interpreted,  and  is  often  confined  to  creative 
activity. Additionally, some kind of an output is needed in order to enable creativity to be 
interpreted as creative. The degree project also shows that this output demands experience 
and skills of how tools and methods are used, but also the need for a well functioning and 
suitable,  albeit  adaptable,  both  physically  and  psycho-socially,  as  well  as  creative 
environment.
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Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om begreppet kreativitet och om det kreativa uttrycket ur ett 
elevperspektiv.  Men  med  reservationen  hur  lärare  i  designämnen  på  gymnasieskolans 
teknikprogram upplever detta. Examensarbetet diskuterar hur begreppet kreativitet tolkas och 
det kreativa uttrycket upplevs av lärarna och hur detta kan sättas i relation till det som tas upp 
i  litteraturen  och styrdokumenten samt  hur  yrkesverksamma inom designyrket  tolkar  och 
upplever  detsamma.  Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  åskådliggöra  de  intervjuade 
lärarnas uppfattning avseende kreativitet och betydelsen av erfarenhet, färdigheter och miljö 
relativt det kreativa uttrycket och i, förhållande till det yrke de undervisar i, design. Detta för 
att  i  den  pedagogiska  och  didaktiska  situationen  kunna  utveckla  undervisningen  så  att 
kreativiteten  och  dess  uttryck  tydligare  kommer  till  sin  rätta  samt  skapa  en  grund  för 
diskussion  kring  synen  på  dessa  färdigheters  betydelse  i  den  pedagogiska/didaktiska 
situationen.

För att uppnå syftet läste jag litteratur om kreativitet ur ett flertal aspekter och genomförde 
åtta kvalitativa strukturerade intervjuer med tre lärare utan yrkeserfarenhet inom designyrket, 
med  två  lärare  vilka  är  eller  har  varit  yrkesverksamma  inom  designyrket  samt  med  tre 
yrkesverksamma designers. Respondenterna är vitt  åtskilda geografiskt och har varierande 
bakgrunder samt yrkeserfarenhet inom sina olika discipliner. De har det gemensamt att de i 
sin dagliga verksamhet  arbetar  med samma begrepp,  metoder och kreativa processer.  Jag 
arbetade utifrån följande frågeställningar:

– Vad tolkar respondenterna in i begreppet ”kreativitet”?

– Vilka uttryck tar sig kreativiteten enligt respondenterna?

– Vilken betydelse upplever respondenterna att kunskaper, erfarenheter och färdigheter 
avseende verktyg och metod har för ”kreativiteten”?

– Vilken betydelse upplever respondenterna att miljön (fysisk och psykosocial) har för 
”kreativitet”?

Resultatet  av mitt  arbete  är  begränsat  till  respondenternas  åsikter  och visar  att  begreppet 
kreativitet tolkas ytligt och ofta begränsas till skapande verksamhet samt, för att kreativitet 
ska kunna tolkas som kreativt så krävs ett uttryck. Examensarbetet visar även att detta uttryck 
kräver erfarenheter och färdigheter i hur verktyg och metoder används men även behovet av 
en väl fungerande och om än anpassningsbar, för ämnet funktionell fysisk och psykosocial 
miljö och ett kreativt klimat.

Nyckelord: kreativitet, erfarenheter, färdigheter, förtrogenhet och miljö.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Under  min  tid  som  yrkesverksam  lärare  så  har  jag  många  gånger  hört  kollegor  på 
teknikprogrammet ge uttryck för att deras elever ”inte är kreativa”. De säger att eleverna inte 
jobbar effektivt eller kreativt i kursen, att de inte skapar något. Jag har undrat vad de menar 
med detta, på vilket sätt är inte eleverna kreativa, på vilket sätt skapar de inget? Detta har i 
sin tur resulterat i diskussioner med samma kollegor där jag har undrat varför de upplever det 
på detta sättet och vad de menar med kreativitet samt vad de förväntar sig att eleverna ska 
skapa. De har argumenterat för att kreativitet är en inneboende förmåga hos individen, en 
förmåga som eleven måste ”vilja” uttrycka för att den ska komma till sin rätta, för att den ska 
bidra till något slags skapande. Att detta skapande självklart ska ske inom ramen för kursens 
syfte och mål samtidigt som det sker inom ramen för programmets ”anda”. Ändå talar de om 
den som något naturligt, något som finns där sedan födseln, men inte för alla. Under de här 
diskussionerna  så  jämställs  ofta  kreativitet  med  påhittighet,  vilket  jag  i  början  inte 
reflekterade så mycket över som något underligt. Men efterhand som jag reflekterade över 
min egen kreativitet och kom fram till att i utövandet av mitt yrke så är min kreativitet i hög 
utsträckning knuten till min kunskap och mina erfarenheter inom området. Ur min erfarenhet 
hämtar jag även mod och en grundläggande inställning till att bemöta och hantera det okända.

Jag har vart yrkesverksam som produktdesigner i 12 år och har tagit med mig erfarenheten in 
i läraryrket. Som yrkesverksam produktdesigner arbetar jag ofta med det okända. Okänt så till 
vida att  problemet  i  sammanhanget  ofta  inte  är  löst  tidigare eller  har  en lösning som är 
undermålig eller på annat sätt inte fungerar tillfyllest. Lösningen kan i många fall inte hämtas 
ur  ett  standardverk  eftersom lösningen  ofta  är  starkt  beroende  av  exempelvis  subjektiva 
problemställningar  på  användar-,  miljö-  och  tekniknivå.  Okänt  ibland  även  relativt  min 
kunskapsbas, något jag ändå kunnat hantera i och med att jag under många års yrkesutövning 
skapat eller utvecklat ett förhållningssätt, och en metod för inhämtande av den information 
och kunskap jag saknar alternativt finna andra som kan det jag saknar och sedan involvera 
dem i problemlösningen. Att vara kreativ i mitt yrke som produktdesigner är något som jag 
alltid har tagit för självklart. Jag hade inte reflekterat över begreppet, dess betydelse eller 
innebörd förrän efter fyra år som yrkesverksam produktdesigner. Ändå använde jag, mina 
kollegor  och  mina  uppdragsgivare  begreppet  dagligen.  Kreativitet  för  mig  var  starkt 
målrelaterat så tillvida att jag nyttjade min kreativitet för att lösa ett specifikt problem och 
ofta i ett väl definierat sammanhang. Men det är ändå det utkomsten eller uttrycket av min 
kreativitet eller lösningen som ger måttet på hur kreativ jag har varit.

I  designkursen  så  läggs  tonvikten  vid  designprocessen  för  att  eleverna  tidigt  ska  få  en 
helhetssyn, ett sammanhang att utgå från. Designkontexten eller området innehåller många 
olika moment och därför delkunskaper, vilket ofta kräver en form av generalist med inte bara 
bredd utan även ett visst djup i, i varje fall några av de kunskapsområden som är aktuella. 
Detta om jag som designer ska kunna genomföra arbetet i de olika, som de kallas, faserna 
samt kommunicera utkomsten av mitt arbete eller som det kan kallas, uttrycket. Den fråga 
som  tidigt  i  mitt  nya  yrke  som  lärare  aktualiserades  var  hur  jag  skulle  överföra  mina 
kunskaper om design och de olika verktygen till mina elever. 

I  samhällsdebatten har  många gett  uttryck för  den bristande kompetensen hos lärare  och 
skolans oförmåga att lyfta upp elevens inneboende kreativitet eller utveckla den. Kritiken har 
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lett till att frågan på olika sätt aktualiserats och många talar om att vi lärare ska uppmuntra 
kreativiteten hos eleverna, att eleverna inte är kreativa nog, etc. Är målet att vi ska uppmuntra 
kreativitet eller ge dem kunskap och verktyg att själva utveckla och uttrycka den? Vad är 
kreativitet  egentligen? Kan kreativitet  vara olika ”saker” beroende på i  vilken fas,  vilken 
ålder, i vilket tillstånd vi tittar på, betraktar, hanterar begreppet. När jag samtalat om dessa 
frågor med mina nuvarande lärarkollegor, studiekamrater, tidigare kollegor inom designyrket 
och elever så har jag upplevt att den samlade bilden är att kreativitet är något individen kan 
vara, göra och som på olika sätt kan uttryckas, det vill säga, vara både mål likväl som medel. 
Trots det här har jag upplevt en stor förvirring avseende vad målet är samt vilka medel som 
krävs för att eleverna till slut ska vara kreativa, göra det kreativa och uttrycka sig kreativt. 
Sammantaget  så  har  ”förvirringen”  lett  till  att  jag  intresserat  mig  för  hur  lärare  inom 
teknikprogrammet i allmänhet och lärare i design i synnerhet, relativt yrkespersoner inom 
designområdet  förhåller  sig  till  och  tolkar  kreativitet  som begrepp  och  vilka  faktorer  de 
upplever påverkar den samt dess uttryck. 

1.2. Syfte

Syftet  med  examensarbetet  är  att  åskådliggöra  de  intervjuade  lärarnas  och  de  inom 
designområdet yrkesverksammas, uppfattning om kreativitet  och betydelsen av erfarenhet, 
färdigheter  och miljö  avseende det  kreativa  uttrycket  i  förhållande  till  det  yrkesämne de 
undervisar  i  eller  är  verksamma inom,  design.  Jag  hoppas  att  med  mitt  arbete  bidra  till 
diskussionen om dessa  färdigheters  betydelse  på  ett  sätt  som låter  kreativiteten  och dess 
uttryck komma till sin rätt i undervisningen.

1.3. Problemformulering/Frågeställning

Som jag berör i bakgrunden så är problemet att försöka förstå vad begreppet kreativitet har 
för betydelse för lärare på gymnasieskolans teknikprogram i först i främst designämnen, samt 
om de upplever att erfarenheter, färdigheter och miljö är relevanta för kreativiteten och det 
kreativa uttrycket. Detta avser jag ställa i relation till hur yrkesverksamma designers ser på 
detsamma. Mina frågeområden är:

– Vad tolkar respondenterna in i begreppet ”kreativitet”?

– Vilka uttryck tar sig kreativiteten enligt respondenterna?

– Vilken betydelse upplever respondenterna att kunskaper, erfarenheter och färdigheter 
avseende verktyg och metod har för ”kreativiteten”?

– Vilken betydelse upplever respondenterna att miljön (fysisk och psykosocial) har för 
”kreativitet”?
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2. Litteraturgenomgång

2.1. Inledning

I det här avsnittet har jag för avsikt att redogöra för, under 2.2. hur litteraturen berör och 
belyser  begreppet  kreativitet  och  teorier  avseende kreativitet.  Under  2.3.  tar  jag  upp vad 
litteraturen  säger  om  färdigheter  och  förtrogenhetskunskapens  betydelse  för  kreativiteten 
samt under 2.4. miljöns betydelse för kreativiteten. Utöver det försöker jag under 2.5. även 
åskådliggöra  vad  styrdokument  samt  ämnesplanen  för  design  ger  uttryck  för  avseende 
kreativitet, men gällande ämnesplanen även kunskap och förmågor. 

2.2. Begrepp och teorier om kreativitet och det kreativa uttrycket

Kreativitetsbegreppet  har  definierats  av  många,  men  varje  definition  har  sin  grund  i  sin 
skapare. Enligt Levin (2008) väljer forskare att konceptualisera och definiera kreativitet på ett 
sådant sätt att det är tillämpbart på deras specifika forskningsområde och inom ramen för 
deras  kompetens.  Vad  Levin  menar  är  att  varje  definition  i  sig  måste  betraktas  i  sitt 
sammanhang. Det här innebär att ett flera definitioner behöver studeras för att skapa en mer 
överskådlig bild av vad kreativitet är oavsett om vi talar om kreativitet som det vi är, gör eller 
har producerat. Exempelvis lyfter Sternberg och Lubart, (Handbook of Creativity, 1999) fram 
definitionen: 

Creativity is the ability to produce work that is both novel (i.e., original, unexpected) and 
appropriate (i.e., useful, adaptive conserning task constraints) (Sternberg & Lubart 1999 s 
3). 

Eller,  kreativitet  är  förmågan  att  producera  lösningar  som är  både  nymodiga  (orginella, 
oväntade) och ändamålsenliga (användbara, anpassningsbara avseende uppgiftens mål). De 
menar att kreativitet är relevant för problemlösning i arbetslivet såväl som i vardagen samt att 
kreativitet har ett samhällsekonomiskt värde då det leder till eller kan leda till uppfinningar, 
vetenskapliga framsteg, utveckling av konsten och nya sociala reformer. De fortsätter och 
pekar på att  det finns en tydlig samhällsekonomisk fördel med kreativiteten eftersom nya 
produkter  eller  nya  tjänster  direkt  och indirekt  leder  till  nya  jobb.  Sternberg  och Lubart 
(1999). Sternberg och Lubart gör heller inte någon distinktion mellan olika områden när det 
kommer  till  applicerandet  av  kreativitet.  I.C.  Jarvie  diskuterar  i  en  artikel,  Explaining 
Creativity, om det alls går att definiera kreativitet som begrepp. Han definierar dock i samma 
artikel kreativitet som: 

creativity and its cognates mean the ability to produce something original (in the sense of 
new rather than authentic) in the arts, in the sciences, and in any other endeavour. (Jarvie 
1998 s 456). 

Även Jarvie berör här det originella men med utvecklingen ”nytt  snarare än äkta”. Jarvie 
åsyftar  den originalitet  som ett  verk har för  den skapande individen när denne för  första 
gången skapar verket utifrån sin erfarenhet och kunskap. Han berör inte om nyheten, verket, 
äger samma nyhetsvärde eller originalitet om den skapande individen känner till ett sedan 
tidigare producerat verk av samma eller snarlik art.
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Vygotskij  menar  att  kreativitet  inte  bara  är  begränsat  till  det  fysiska  uttrycket  i  form av 
artefakter utan även omfattar konstruktioner av intellektet eller känslan. Han lyfter fram två 
grundläggande  handlingar  som  han  kallar  återskapande  eller  reproduktiv  samt  den 
kombinatoriska  eller  kreativa  handlingen,  det  Vygotskij  kallar,  produktionen.  Den 
reproduktiva handlingen menar Vygotskij är starkt kopplad till vårt minne och handlar om att 
människan  reproducerar  eller  upprepar  redan  tidigare  skapade  och  utarbetade 
handlingsmönster. Medan den produktiva handlingen inte är återskapande utan är en handling 
som ger upphov till nya bilder eller handlingar. Vygotskij menar även att kreativitet inte bara 
handlar om skapandet av något nytt utan att det är en del av kunskapsprocessen samt att den 
är vital för människans verklighet. Samtidigt säger Vygotskij att fantasin är fundamentet för 
varje kreativ handling.  Vygotskij  menar,  att  människans förmåga att  fantisera i  sin helhet 
kommer ur individens tidigare erfarenheter. De tidigare erfarenheter som varje människa har 
utgör nämligen det material som behövs för att kunna fantisera. Han beskriver även hur en 
vuxen människas fantasi är rikare än ett barns eftersom den vuxne har en större livserfarenhet 
och även yrkeserfarenheter att utgå ifrån. Vygotskij (1995 s 15). Kreativitet innebär att skapa 
något nytt. Oavsett om detta nya handlar om en känsla som återfinns i människan eller tar sig 
uttryck i en artefakt så är det kreativitet eller ett utslag där av. Kreativitet menar han tar sig 
oftast uttryck i form av en reproduktion. Individen utgår från sina tidigare erfarenheter och 
skapar  något  nytt.  Kreativiteten  uppstår  alltid  ur  ett  behov,  en  strävan  eller  önskan  som 
blandas  med  de  tidigare  erfarenheterna.  Ett  barn  som  i  sin  lek  fantiserar  att  han  är  en 
brandman och använder en stor kartong som brandbil visar med andra ord prov på kreativitet. 
Men utslaget eller uttrycket av fantasin och kreativiteten menar Vygotskij (1995 s 15) är ett 
prov på något barnet sett och därför mer en bearbetning av upplevda intryck. 

Csiksentmihalyis (1996) beskriver kreativitet: 

Creativity  doesn't  happen  in  isolation.  It  builds  on  the  acquired  skills,  needs  and/or 
knowledge  within  the  domain  of  the  individual.  For  someone  or  something  to  be 
considered creative, the individual, the idea or the product has to be placed in a context 
where  an  evaluation  of  the  creative  work  can  take place,  that  is,  creativity  must  be 
scrutinized for viability by the individual, as well as within the domain in which it exists. 
(Csiksentmihalyis 1996).

Eller kreativitet är ingen isolerad händelse. Den har sin grund i vunna erfarenheter, behov 
och/eller kunskaper inom individens område (kunskap och/eller erfarenhetsområde). Levin 
beskriver även skillnaderna i den kreativa processen mellan barn och vuxna. Där hon menar 
att  vuxna har livs-  och ofta yrkeserfarenhet att  plocka ur och har utvecklat erfarenhet att 
utvärdera  det  kreativa  uttrycket  med  grund  i  desamma.  Medan  barn  fortfarande  och  i 
huvudsak hänger sig åt fria associationer och inte är begränsade eller färgade av verkligheten. 
Levin (2008). Levin som i sin avhandling i huvudsak studerat barnets kreativitet i skolan 
beskriver hur barnet i mellanåldern (10-12) sedan går in i en period där många barn börjar 
undertrycka  lekfullhet,  fantasi  och  liknande  beteenden,  som kopplas  till  kreativitet  i  sin 
strävan att anpassa sig till den sociala modell och struktur som påförs dem i de tidiga tonåren, 
vilket Levin menar senare förpassar dem till att bli konventionella och vanliga vuxna. Levin 
beskriver även i sin avhandling Csikszentmihalyis modell för den kreativa processen som hon 
beskriver dels som den moderna modellen likväl som en process som passerar ett antal faser. 
Den första fasen är förberedelsen eller planeringen (1), där individen, undermedvetet eller 
medvetet fördjupar sig i ett ämne som väcker nyfikenhet. Fasen åtföljs av inkubationen (2) 
där  en  undermedveten  process  tar  vid  och  har  fritt  spelrum att  skapa  associationer  och 
kopplingar fritt från störningar av logik. Den tredje kallar hon ”aha!”-fasen (3) när insikten 
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lyfts upp till en medveten nivå och där kan provas mot erfarenheter, kunskap och logik. Den 
fjärde fasen är utvärdering (4) där individen förkastar sin tanke eller väljer att gå vidare till 
den femte och avslutande fasen där utvecklandet av tanken tar vid. Fasen beskriver hon som 
den mest  arbetskrävande genom att  citera  Edisons  berömda fras,  ”creativity  is  1  percent 
inspiration and 99 percent perspiration”. Det är även i den här fasen som kreativiteten får sin 
fysiska form eller det uttryck hon menar kan granskas och utvärderas av individen själv likväl 
som omgivningen.  Det  är  även  här  som det  kreativa  uttrycket  kan  provas  i  ett  verkligt 
sammanhang. 

Rydhammar  (1996)  beskriver  den förvirring som tidigare  funnits  och legat  till  grund för 
många kontroverser i och med att de enskilda forskarna valde att lägga tyngdpunkten på olika 
aspekter av kreativiteten. Rydhammar menar dock att det idag råder en samstämmighet runt 
definitionen och utvecklar definitionen: 

Med  kreativitet  menas  en  persons  kapacitet  att  producera  nya  och  originella  idéer, 
insikter,  omstruktureringar,  uppfinningar,  produkter  eller  konstnärliga  objekt  som 
accepteras av experter att vara av vetenskapligt, estetiskt, socialt eller teknologiskt värde. 
(Rydhammar 1996 s 6).

2.3. Betydelsen av erfarenhet och färdigheter för kreativitet och det 
kreativa uttrycket

I Csikszentmihalyis definition av kreativitet som Levin (2008) använder i sin avhandling så 
betonar  han  acquired  skills  (förvärvade  färdigheter)  samt  knowledge  (kunskap)  inom 
individens  område.  Levin  fortsätter  sedan  med  att  lyfta  fram  Teresa  Amabiles  tre 
komponenter hos individen som hon menar är av stor vikt för kreativiteten. Den första är 
”domain-relevant  skills”,  vilket  kan  återkopplas  till  att  äga  breda  områdesrelevanta-
färdigheter  och  kunskaper  inom  sin  domän,  sitt  område  nödvändiga  för  den  kreativa 
processen.  Den  andra  komponenten  är  ”creativity-relevant  skills”,  vilket  omfattar  mer 
individuella  egenskaper  som flexibilitet,  lekfullhet,  tålamod,  självdisciplin,  självständighet 
och intern eller inneboende motivation, extern motivation med flera.

Även Vygotskij berör vikten av kunskap, erfarenheter och färdigheter som en grund för det 
kreativa  skapandet  eller  uttrycket  därav.  Vygotskij  ställer  fantasin  som  en  grund  för 
kreativiteten och menar att barnet alltid bygger sin fantasi med hjälp av material som hämtas 
ur den som han säger givna verkligheten. Utslaget av fantasin kommer ur de kombinationer 
barnet gör av sina tidigare intryck och upplevelser och det  nya sammanhanget.  Vygotskij 
(1995 s 53). Han beskriver sedan den första och viktigaste lagen: Fantasins skapande aktivitet 
är  direkt  avhängig,  av  rikedomen  och  mångfalden  i  människans  tidigare  erfarenheter, 
eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs av. Desto 
rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. Ett barns 
fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika. Ur detta 
drar Vygotskij en pedagogisk slutsats, att det är av vikt att utveckla barnets erfarenheter och 
färdigheter för att ge en stadig grund för uttrycket. Desto mer barnet har tillägnat sig, desto 
större  möjligheter  har  barnet  att  vara  produktiv  och  skapa  mer  betydelsefulla 
fantasikonstruktioner.  Vygotskij  beskriver  även de svårigheter  vilka  barnet  och sedermera 
tonåringen upplever när de ställs inför det okända. Okända så tillvida att de inte löst liknande 
problem på en högre nivå. Jag antar att det kan jämställas med många situationer i skolan när 
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kort  tid  har  givits  för  träning och förberedelse  i  ett  verktyg.  Han säger  att  ”Vi  visar  en 
sjuåring en bild med ett innehåll som passar för hans ålder och ber honom berätta om bilden. 
Han berättar som en sjuåring...”. Vygotskij (1995 s 53). Han fortsätter sedan med: 

Men visa honom en för honom svår bild, och han börjar berätta som en treåring, det vill 
säga han börjar utan sammanhang räkna upp de avbildade föremålen. (Vygotskij 1995 s 
53). 

Barnet  saknar  erfarenheter  om det  bilden  visar  och  kan  därför  inte  bilda  ett  nödvändigt 
sammanhang som barnet är bekant med. Barnet och tonåringen är i detta fall i en situation där 
de saknar de nödvändiga erfarenheterna och färdigheterna som krävs för att analysera och 
kombinera informationen framför dem med erfarenheter som de själva äger. Vygotskij (1995).

Lars-Erik Björklund (2008) beskriver i sin avhandling ”Från Novis till Expert” vägen från 
novis  till  expert  samt  hur  förtrogenhets-  och  erfarenhetsbaserad  kunskap  väger  in  i 
utvecklingen. Med förtrogenhet menar Björklund att individen inte upplever oro eller tvekan 
över  sammanhanget,  situationen eller  hur  ett  problem relaterat  till  det  ska  hanteras.  Han 
använder exemplet avseende en praktisk färdighet som att ta ett passande ackord på gitarren, 
luta sig på rätt sätt i en slalomport eller liknande. Men även aktiviteter som vi av tradition har 
betraktat som teoretiska, att ha förmågan att ställa en medicinsk diagnos, utan att medvetet 
leta  efter  symptom  eller  detaljer,  att  lära  sig  läsa  av  elevers  förståelse  av  en  besvärlig 
lektionssekvens. Björklund (2008 s 42). Han menar att förtrogenhet är när vi känner igen oss i 
sammanhang  och  situation  på  ett  sådant  sätt  att  vi  inte  behöver  lägga  energi  på  en 
analyserande process som sedan följs av logik och argumentation. Eller som han beskriver 
det: 

Förtrogenheten  finns  när  ingen  medveten  sökande  tankeprocess  uppstår  men  den 
resulterande handlingen ändå tyder på en erfarenhet, ett kunnande. (Björklund 2008 s 
43). 

Björklund beskriver hur den här typen av kunskap bygger på associationer och minnen av 
tidigare upplevelser och situationer vilket gör att den är starkt beroende av sammanhang. Han 
beskriver även hur implicita minnen fungerar för att individen ska känna igen situationer där 
något viktigt inträffat  tidigare i livet. Exempelvis farliga situationer där vi skadats fysiskt 
eller psykiskt men även positiva stunder som kan kopplas till välbefinnande och belöning. 
Han  menar  att  det  är  implicita  minnen  som  skapar  grunden  till  vår  funktion  i  sociala 
sammanhang, vi vet hur vi ska agera med andra människor och skapa relationer. Björklund 
(2008 s 140). Björklund beskriver novisen som någon som har kunskap eller som han skriver: 

En novis är alltså inte okunnig, han/hon befinner sig på den nivå vi som utbildare lämnar 
honom/henne  efter  genomgången  examen.  Förhoppningsvis  är  studenten  då  full  av 
explicit kunskap och förståelse... (Björklund 2008 s 28). 

Han  menar  att  även  efter  att  novisen  har  genomgått  en  utbildning,  till  exempel  på 
gymnasienivå,  så  är  han  inte  färdig  att  möta  den  komplexa  verkligheten  som  många 
yrkesrelaterade sammanhang bygger på. Han beskriver hur novisen fortfarande bygger sin 
förståelse och sin behandling av de problem han ställs inför på kontextfria kännetecken, fakta 
och  regler,  vilka  han  menar  är  att  betrakta  som  oberoende  av  omgivningen  och/eller 
situationen. Björklund (2008). Med explicit kunskap avser Björklund den kunskap som är 
uttalad eller på annat sätt påtaglig för individen. Kunskap som individen kan sätta namn på 
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eller redogöra för ”så här gör jag”. Björklund visar i sin avhandling tydligt hur den explicita 
kunskapen äger ett värde likväl som att den inte kan omsättas i en automatisk handling utan 
den implicita kunskapen. Björklund (2008).

2.4. Miljöns betydelse för kreativiteten 

Individens interaktion med miljön innebär att den påverkar individen samtidigt som individen 
påverkar miljön. Björklid (2005). Björklid utgår i sitt resonemang runt miljöpsykologin från 
ett  interaktionistiskt  synsätt  där  interaktionen  med  miljön  runt  individen  är  av  största 
betydelse. En miljös utformning får individen att söka sätt att agera som stämmer överens 
med den användning som miljön påskiner. Hon menar att i det här samspelet mellan individ 
och miljö utvecklas människan när hon agerar i, testar gränser, utforskar, skapar och söker 
erfarenheter samt anpassar miljön efter de slutsatser hon drar. Miljön i sin tur innebär på så 
sätt att den bestämmer gränser, skapar eller begränsar förutsättningarna för agerandet. Hon 
påpekar samtidigt  att  den här  påverkan är  kopplad till  individens personliga erfarenheter, 
egenskaper och förutsättningar vilket innebär att miljön som sådan alltid upplevs på olika sätt 
av olika individer, något som samtidigt får som resultat att individernas ageranden kan skilja 
sig åt i en och samma miljö även vid lösandet av likartade uppgifter. 

En förutsättning för  elevens lärande är att  uppmärksamma elevens miljö,  eftersom det  är 
miljön som förmedlar och bär kunskaper, erfarenheter och förväntningar. Vygotskij (1995). 
Den  fysiska  miljön  vari  eleven  verkar,  skolan  eller  klassrummet,  ska  ge  möjligheter  till 
interaktion, aktivitet, en förväntan om utveckling samt kreativitet. Strandberg (2006) menar 
att  det  är  av  vikt  att  läraren  reflekterar  och  resonerar  kring  hur  klassrummet  utformas. 
Klassrummet behöver vara anpassat för de olika aktiviteter som ska föregå i det oavsett om 
det handlar om samtal, diskussioner, men samtidigt ta hänsyn till vilka grupperingar som kan 
bidra till lärandet. Eftersom människans lärande ofta är knutet till specifika situationer och 
kulturella kontexter. Strandberg (2006). Levin i sin tur säger att:

The ”creative place” refers to the immediate surroundings, as well as the work climate, of 
the creative person, in which the creative process, leading up to the composition of the 
creative product, takes place. (Levin 2008 s 10).

Levin beskriver här, i en mening, vad den kreativa platsen eller kreativa miljön består i och 
den handling som är knuten till den. Levin går sedan vidare och beskriver det ramverk som 
utarbetats av Göran Ekvall (1990) där Ekvall redogör för tio dimensioner som är tongivande 
för  det  som  han  kallar  ”kreativa  klimatet”,  den  kreativa  miljön  utifrån  ett  fysiskt  och 
psykosocialt perspektiv. Dessa tio dimensioner är något förenklat: 

– Challenge (utmaning): där Ekvall säger att det är viktigt med lagom mycket utmaning 
för att  erhålla och upprätthålla intresse och motivation, och avslutar med, Inte för 
svårt... inte för enkelt.

– Freedom  (frihet):  Individen  måste  ha  frihet  att  definiera  sitt  eget  arbete. 
Valmöjligheten är en nyckelkomponent i den här miljön. 

– Idea Time (tid för idéer): Miljön måste tillåta tid för diskussion och utveckling av 
idéer. Individen får inte vara låst av rutiner eller regler. 
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– Idea  Support  (idéstöd):  Nya  idéer  måste  uppmuntras  och  stödjas  snarare  än 
ifrågasättas eller fördömas. Det sätt varpå en idé blir mottagen och behandlad styr i 
hög utsträckning en positiv utkomst av det senare arbetet. 

– Trust  and  Openness  (tillit  och  öppenhet):  Individerna  måste  känna  sig  trygga  i 
uttryckandet av tankar, idéer och åsikter. Barn och ungdomar söker bekräftelse och 
återkoppling på idéer och deras resultat från vuxna, lärare men även andra elever. 

– Playfulness  and  Humor  (lekfullhet  och  humor):  Miljön  bör  ha  en  ”laid-back” 
(tillbakalutad) atmosfär med mycket utrymme till skratt och skämt. Det gör att det bli 
roligt att gå till ”jobbet”. 

– Risk-Taking (risktagande): I en kreativ miljö är det okej att ta risker. Att prova något 
nytt där resultaten inte alltid går att förutse. Utforskande och experimenterande måste 
få mycket utrymme och klassrummet behöver tillåta det här, både ur ett fysiskt såväl 
som socialt perspektiv. 

– Dynamism (dynamisk kraft): En dynamisk organisation avstannar inte utan är hela 
tiden underförändring och därför  aktiv.  Elever  lär  elever  likväl  som av lärare och 
andra. 

– Conflicts (konflikter):  Miljön måste tillåta olika former av konflikter eftersom den 
kreativa processen kan vara ångestladdad och krävande ur ett flertal perspektiv. Att ha 
utrymme  att  förkasta  sitt  eget  arbete  men  samtidigt  vara  tillåten  att  diskutera 
detsamma är viktigt. 

Man måste samtidigt undvika bildandet av ”klickar” eller subgrupper som kan börja tävla 
med varandra. Levin (2008). Levin redogör dock inte för, eller exemplifierar, vad Ekvalls tio 
dimensioner innebär för, eller ställer för krav på den fysiska miljön utan överlåter detta till 
läsaren.

Lärandet sker i många olika miljöer, inte bara i skolan, säger Leif Strandberg (2006). Han 
resonerar kring de rumsliga aspekterna och lärandets relation till dessa samt beskriver det 
intresse  som  har  utvecklats  för  de  rumsliga  aspekterna  genom  exempelvis  tv-program, 
tidskrifter och ett ökat antal utbildningar på gymnasie- och högskolenivå som på olika sätt 
berör inredningsdesign och arkitektur. Strandberg menar att skolornas utrymmen i hög grad 
påverkar elevernas lärande och därför måste dessa ges uppmärksamhet då rummen bildar en 
fond till lärandet som kan försvåra respektive underlätta lärandet. Strandberg säger även att 
det finns inte en ensam modell för vad som är att betrakta som en god lärandemiljö men att 
arbetet  med miljön är något eleverna gärna kan involveras i.  Strandberg (2006 s 21).  På 
samma sätt resonerar Patrick Bjurström (2004) där han menar att inte ta hänsyn till skolans 
fysiska miljö kan verka direkt menligt på elevens lärande. En dålig miljö kan passivisera 
elever istället för att aktivera dem. Han tar även upp skolrummets konkurrensutsatthet av 
andra miljöer som lockar på elevernas uppmärksamhet  och påpekar att  det  är  av vikt  att 
planera skolrummet med inte bara nya pedagogiska rön i åtanke utan även förena rönen med 
ny, modern och funktionell design. Bjurström (2004 s 35).
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2.6. Styrdokumenten om kreativitet som mål och medel

Då den svenska gymnasieskolan i år genomför sin största reform sedan 1994 så har jag valt 
att  studera  de  styrdokument  som  i  huvudsak  berör  den  nya  gymnasieskolan  efter 
Gymnasiereform  2011,  eller  GY2011.  De  styrdokument  jag  redogör  för  är  Skollagen, 
läroplanen  för  de  frivilliga  skolformerna,  examensmålen  för  teknikprogrammet  samt 
ämnesplanen för designämnet. Skollagen, 1 kapitlet 4§, säger att utbildningen syftar till att i 
samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande  individer  och  medborgare. 
Utbildningsdepartementet (Skollagen. Lag 2010:800). Lagen menar att det här är syftet med 
utbildningarna i allmänhet, från fritidshem till gymnasieskolan, men utvecklar aldrig vad som 
avses med begreppet som sådant. 

Då den nya läroplanen i skrivande stund, fortfarande inte är färdig (2011-08-10), samt att 
skolverket  menar  att  Lpf  94  ska  fortsätta  gälla  under  läsåret  2011/12  för  de  elever  som 
påbörjade sin utbildning före juli 2011. Lpf 94 berör inte överhuvudtaget kreativiteten som 
begrepp eller inslag i gymnasieskolan.

I  de  nya  examensmålen  för  teknikprogrammet  kan  vi  läsa  om  kreativitet  i  tre  olika 
sammanhang. Dels så påtalar examensmålet att utbildningen som sådan ska bygga på ”...ett 
kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande...”. Examensmålet fortsätter senare och säger att 
utbildningen  ska  ”innehålla  kreativa  och  problemlösande  arbetsformer...”  samt  att 
utbildningen ”ska uppmuntra eleverna att nya och kreativa lösningar för att skapa och möta 
förändringar.”. Skolverket (Examensmål Teknikprogrammet).

Även  i  ämnesplanen  för  de  tre  designkurserna,  Design  1,  2  samt  designmodeller  tar 
ämnesplanen endast upp kreativitet en gång och säger att, ”undervisningen ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när 
nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas.”. Skolverket 
(Ämnesplan Design GY2011).

Ämnesplanen  avhandlar  bortsett  från  kunskaperna  nämnda  ovan,  vilka  kunskaper  och 
förmågor eleverna ska ha utvecklat eller ha förutsättningar att utveckla. Ämneplanen säger att 
eleven efter kursen ska ha förståelse av hur designproblem ur ett historiskt perspektiv samt 
hur design kan påverka elevernas egna framtid. Sedan säger ämnesplanen att eleven genom 
undervisningen ska utveckla en förmåga att gestalta, och kommunicera sina egna idéer med 
bild och modeller.

Ämnesplanen säger även att designprocessen är en metod att arbeta utifrån, som kan bidra till 
att skapa förståelse för sammanhang och samspelet mellan delar och helheter. För att uppnå 
förståelsen säger ämnesplanen, att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att öva 
sig i verktygen för att kunna kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. Det 
här tas i ämnesplanen upp inte bara en, utan två gånger. 

Undervisningen i ämnet design ska även ge eleven förutsättningar att utveckla exempelvis 
följande,  kunskaper  om  design  samt  förmåga  att  analysera  och  värdera  design  ur  olika 
aspekter, förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela 
med produkter och miljöer, kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, 
ekonomiskt,  kulturellt,  miljömässigt  och  tekniskt,  kunskaper  om  designprocessen  och 
förmåga att genomföra en designprocess. 

12



Vidare  säger  ämnesplanen  att  eleven  ska  ha  givits  förutsättningar  att  utveckla  förmågor 
avseende, att välja och värdera information från olika källor, att välja, använda och vårda 
maskiner,  verktyg  och  material,  att  utvärdera  sin  process  och  sitt  resultat,  att  presentera 
delarna i  designprocessen och resultatet  med bild,  modell,  ritning,  skrift  och tal  samt att 
arbeta i projekt.

Ämnesplanen säger även att eleven ska utveckla färdigheter i att visualisera förslag två- och 
tredimensionellt.

Ämnesplanen berör inte kreativiteten mer än inledningsvis. Jag väljer ändå att här redogöra 
för  vad  ämnesplanen  tar  upp  avseende  kunskaper,  färdigheter  och  förmågor.  Relevansen 
ligger i att tidigare litteratur tar upp på vad sätt färdigheter och erfarenheter inverkar på eller 
har för betydelse för kreativiteten.

2.7. Litteraturkommentar

Litteraturen visar att  definitionerna av begreppet kreativitet  i  flera avseenden är liktydiga 
avseende språkbruk och innehåll.  Men,  vilket  Levin (2008) påpekar  så  är  det  av vikt  att 
minnas att definitionerna är något som är upp till tolkning av respektive forskare och då ofta i 
relation till det sammanhang de verkar i. Definitionerna är av stort intresse för mig i min 
studie då de ger mig en grund att stå på vid utformandet av frågeställning och intervjufrågor, 
samtidigt som de ger mig en bild av hur olika professioner hanterar eller främst lyfter fram 
begreppet både ur kommersiella likväl som ickekommersiella perspektiv.

Litteraturen är även enig i sitt uttryck av vikten om färdigheter, kunskap om verktyg, metod 
eller motsvarande för att kunna, inte nödvändigtvis vara kreativ, men uttrycka den. Vygotskijs 
teorier ger även uttryck för detta men han utgår i sina teorier i högre utsträckning från barnets 
förutsättningar  och  behov  och  formulerar  även  detta  i  relation  till  fantasibegreppet  eller 
fenomenet. Det jag funnit i litteraturen avseende detta är av vikt då jag formulerar frågor och 
frågeställningar,  men  sedan  även  tolkar  respondenternas  svar.  Det  är  av  intresse  dels  då 
litteraturen  visar  på  en  enighet  medan  respondenterna  på  grund  av  olika  yrkesroller, 
yrkeserfarenhet och grundläggande syn på begreppet kan komma att ge uttryck för skillnader.

Även avseende miljöns betydelse så är litteraturen enig om dess betydelse. Tonvikten varierar 
dock i viss utsträckning då den pedagogiska världen talar om anpassning av miljön medan 
den kommersiella i högre utsträckning talar om anpassad miljö. De utesluter dock inte det 
andra. Avseende litteraturens resonemang om miljöns betydelse för kreativiteten så är detta 
relevant då respondenterna i olika utsträckning kan komma att reflektera och svara utifrån, 
som tidigare nämnt, olika yrkesroller, yrkeserfarenhet och grundläggande syn på begreppet. 
Vilket kan ge skillnader i utslaget.

Ur litteraturen har jag som jag nämnt kunnat finna svar avseende teorier som på olika sätt 
”backar” upp mina egna tankar runt frågeställningarna som ligger till grund för detta arbete, 
samtidigt som jag kunnat hämta begrepp, definitioner av dem, kompletterande teorier och 
även teorier vilka jag tidigare inte kände till.
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3. Metod

3.1. Datainsamlingsinstrument

Min målsättning var att genomföra intervjuerna som en kvalitativ intervju. Den kvalitativa 
intervjun som metod,  förutsatte  att  jag kunde göra  ljudupptagningar  för  att  så  långt  som 
möjligt inte missa pauseringar, tonfall och/eller avbrutna meningar, vilka kan vara viktiga för 
att  ge  en  tydlig  bild  av  vad  respondenten  menar.  Johansson  och  Svedner  (2006  s  43). 
Johansson och Svedner (2006) pekar dock på en överanvändning av samt på farorna med att 
endast lita till den kvalitativa intervjun. Johansson och Svedner poängterar att metoden är 
lämplig när vi är ute efter smal men djupgående information samt att faran att endast använda 
metoden då intervjumaterialet inte kan provas mot något annat och därför inte verifieras. I 
examensarbetet,  har  målsättningen  vart  att  studera  personliga  tolkningar  av  begreppet 
kreativitet  samt  upplevelser  av  ett  antal  andra  faktorer  och  hur  respondenterna  upplever 
påverkar kreativiteten. 

Då flera av respondenterna inte önskade delta vid en eventuell ljudupptagning så tvingades 
jag fatta beslut om att genomföra intervjun i en mer strukturerad form. Jag kallar formen för 
en kvalitativ intervju med inledande struktur. Jag gör valet att använda intervjuformen för att 
försöka skapa en gemensam plattform för respondenterna att  reflektera och svara utifrån. 
Vilket innebär att jag i relativt stor utsträckning inlett intervjuerna med samma frågeområde 
med alla respondenter. Jag har även valt att i de flesta intervjuerna ställa samma inledande 
fråga. Efter den inledande frågan har den först intervjuade med de följdfrågor som uppstått 
fått stå som ”mall” för efterföljande intervjuer. Den frågemall jag tog fram gjorde jag i en 
mindmappform, dels för att kunna ”pricka” av frågor men även för att knyta ihop svar på 
olika sätt. Således var mindmappen inte något som respondenterna fick sig till livs. Att kunna 
knyta samman svaren på olika sätt innebar att jag även kunde se eventuella tankehopp som 
respondenterna gjorde, exempelvis när två olika frågor genererar snarlika svar. 

Jag valde bort enkät som metod eftersom jag i huvudsak efterfrågar respondenternas tolkning, 
upplevelse  och  uppfattning  om  begreppet  kreativitet  samt  vissa  faktorers  betydelse  för 
kreativiteten. Det är alltså inte min målsättning att finna mätbara faktasamband hos en större 
grupp respondenter. Johansson och Svedner (2006 s 31). Det är dock inte sagt att jag inte 
kunde  ha  haft  nytta  av  metoden  som sådan  i  och  med  att  den  erbjuder  möjligheter  till 
mätbarhet.

Jag valde även bort observation som metod eftersom målsättningen inte var att ta reda på hur 
respondenterna respektive eleverna de facto är kreativa samt att metoden som sådan behöver 
äga rum över en längre tid samt vid minst ett par tillfällen. Johansson och Svedner (2006 s 
55)  menar  att  det  finns  flera  observationsmetoder  som  kan  ses  som  kvalitativ 
observationsmetoder. Detta innebär att någon av de metoder vilka Johansson och Svedner 
redogör för mycket väl hade kunnat vart lämplig för att få svar på mina frågor. Observation 
kräver dock en längre närvaro på plats vilket hade krävt mycket mer tid till mitt förfogande i 
och med respondenternas mycket stora geografiska spridning, åtta respondenter spridda över 
åtta olika orter i syd- och mellansverige.
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3.2. Urval

Inledningsvis bestämde jag mig för att intervjua sex respondenter. Dessa valdes bland bekanta 
och vänner till mig själv samt bekanta och vänner till kollegor och vänner. Anledningen till 
att jag sökte respondenterna bland bekanta eller genom bekanta var för mig det enklaste sättet 
att  snabbt få  fatt  på respondenter vilka kunde vara mig behjälpliga i  mitt  examensarbete. 
Antalet  respondenter  utökades med ytterligare  två  under sommaren 2011.  Valet  att  utöka 
antalet  respondenter  med  en  respondent  i  grupperna,  lärare  utan  yrkeserfarenhet  som 
designer, benämnda LÄ1-LÄ3, respektive, yrkesverksamma som designer, benämnda YD1-
YD3, gjorde jag i och med att utfallet i svaren varierade i så hög utsträckning i dessa två 
grupper. 

Gruppen med lärare  med yrkeserfarenhet  som designer  valde jag att  inte  utöka med fler 
respondenter eftersom de två intervjuade ovetandes om varandras svar svarade snarlikt samt 
att  det  visade  sig  mycket  svårt  att  finna  yrkesverksamma  lärare  som  även  hade 
yrkeserfarenhet inom designyrket. 

Jag  har  medvetet  valt  att  inte  låta  något  prefix  föregå  ”designer”  i  dessa  fall  eftersom 
begrepp,  metoder  och verktyg är  gemensamma för  en  majoritet  av  designyrkena.  Tre  av 
respondenterna är yrkesverksamma som tekniklärare och undervisar  eller  har undervisat  i 
ämnet  design samtidigt  som de  inte  har  någon erfarenhet  av  att  arbeta  med design eller 
liknande,  dessa  benämns  LÄ1-LÄ3.  Två  av  respondenterna  är  eller  har  tidigare  vart 
yrkesverksamma  som  designer  eller  formgivare  och  undervisar  eller  har  undervisat  i 
designämnen  eller  motsvarande  på  teknikprogrammet,  dessa  benämns  LY1-LY2.  Tre  av 
respondenterna  är  eller  har  vart  yrkesverksamma  som  designers  och  har  inte  någon 
pedagogisk erfarenhet på gymnasiets teknikprogram i designämnen eller motsvarande och 
benämns  YD1-YD3.  Respondenterna  har  jag  valt  för  att  få  en  i  varje  fall  miniminivå 
avseende spridning i kön, ålder och erfarenheter. Jag önskade få en spridning på grund av att 
äldre tekniklärare ofta är män samtidigt som ett flertal av de yngre lärare som undervisar i 
designämnen eller  motsvarande i  högre  utsträckning  än tidigare  kan  vara  kvinnor.  Deras 
eventuella yrkeserfarenhet inom designområdet är även den relevant då det finns en möjlighet 
att de reflekterar utifrån båda yrkesrollerna. Respondenterna är kraftigt utspridda geografiskt 
över syd- och mellansverige vilket har krävt många och i vissa fall långa resor.

Även om begreppen och många av verktygen är gemensamma med flera konstnärliga och 
konsthantverksyrken så har jag valt att inte intervjua någon som tillhör dessa yrkeskategorier 
eftersom  jag  i  hög  utsträckning  knyter  an  mitt  resonemang  mot  gymnasieskolans 
teknikprogram  och  specifikt,  designinriktningen  och  där  designkurserna.  Konst-  och 
konsthantverksyrkena har, även om det finns likheter i många begrepp, metoder och verktyg, 
inte samma krav på kommunikation med en användare eller kund. Där finns inte heller det 
kommersiella kravet på hög repeterbarhet avseende en presenterad lösning samt att de i högre 
utsträckning kan utgå från det egna jaget, det vill säga, måste inte ta hänsyn till de behov en 
kund eller användare har.

Om respondenterna:

LÄ1: Ålder 61, Man, lärare i bland annat designämnen på teknikprogrammet. Tekniklärare i 
grunden.  Mångårig,  37  år,  erfarenhet  som  tekniklärare  i  teknikämnen  samt  matematik. 
Anteckningar fördes i samband med intervjun. Spelades ej in.

LÄ2:  Ålder  56,  Man,  lärare  i  bland  annat  designämnen  på  teknikprogrammet. 
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Mekanikingenjör  i  grunden.  Mångårig,  16  år,  erfarenhet  som tekniklärare  i  teknikämnen. 
Anteckningar fördes i samband med intervjun. Spelades ej in.

LÄ3: Ålder 35, Kvinna, lärare i  designämnen på teknikprogrammet.  Bildlärare i grunden. 
Mångårig,  12  år,  erfarenhet  som  bildlärare,  lärare  i  designämnen  de  senaste  3  åren. 
Anteckningar fördes i samband med intervjun. Spelades även in på digital Voice Recorder.

LY1:  Ålder  33,  Kvinna,  lärare  i  designämnen  på  teknikprogrammet. 
Möbelformgivare/designer i grunden. 3 års erfarenhet som lärare i designämnen. Fortfarande 
yrkesverksam som möbelformgivare/designer. Anteckningar fördes i samband med intervjun. 
Spelades ej in.

LY2: Ålder 41, Man, lärare i designämnen på teknikprogrammet. Produktdesigner i grunden. 
4 års erfarenhet som lärare i designämnen. Fortfarande yrkesverksam som produkt-, koncept- 
och grafisk designer.  Anteckningar  fördes i  samband med intervjun.  Spelades även in på 
digital Voice Recorder.

YD1:  Ålder  36,  Kvinna,  yrkesverksam  som  industridesigner.  9  års  yrkeserfarenhet. 
Anteckningar fördes i samband med intervjun. Spelades även in på digital Voice Recorder.

YD2:  Ålder  44,  Man,  yrkesverksam  som  produkt-  och  konceptdesigner.  13  års 
yrkeserfarenhet. Anteckningar fördes i samband med intervjun. Spelades även in på digital 
Voice Recorder.

YD3:  Ålder  28,  Kvinna,  yrkesverksam som grafisk  designer  och  textilformgivare.  5  års 
yrkeserfarenhet. Anteckningar fördes i samband med intervjun. Spelades ej in.

3.3. Genomförande

Den första kontakten togs med respondenterna i vissa fall via mejl och i andra fall telefon. 
Samtliga respondenter fick dock ett mejl från mig där jag redogör för vem jag är, vad mitt 
arbete handlar om, om frågeställningen samt hur jag önskade genomföra arbetet med hjälp av 
inspelning. I mejlet upplyste jag även respondenterna om att intervjun var frivillig och kan 
avbrytas närhelst de kände att de önskade det. Jag informerade respondenterna om att inga 
namn kommer att finnas med, varken deras eller någon av de skolor som de nämner eller 
arbetar för eller på. Att respondenternas identitet ska på detta sätt skyddas från att  kunna 
utläsas  i  arbetet.  Mitt  arbete  uppfyller  därför  informationskravet,  samtyckeskravet  och 
konfidentialitetskravet,  vilket  Vetenskapsrådet  (2002)  har  tagit  fram  ramar  för  avseende 
kvalitativa intervjuer och forskningsetiska principer.

Intervjuerna genomfördes sedan under våren och sommaren 2011 på olika platser i syd- och 
mellansverige hos de olika respondenterna. Främst för att respondenterna inte skulle behöva 
känna att deltagandet i mitt arbete krävde en insats av dem som de inte kunde svara upp mot. 
Intervjuerna  genomfördes  i  varierande  typer  av  lokaler  som till  exempel  café  men  även 
respondenters arbetsplatser eller kontor. Ett flertal av respondenterna uttryckte sin ovilja till 
att  bli  inspelade  och  gjorde  så  både  vid  den  inledande  kontakten  men  ett  antal  av 
respondenterna gav mig besked om oviljan till inspelning i anslutning till intervjutillfället.
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På grund av det stora antalet respondenter som var ovilliga till en inspelning av intervjun så 
valde jag istället att föra anteckningar. Tekniken att under intervjun, för hand, skriva ned vad 
som sägs innebär större risker att missuppfatta, komma ihåg fel eller lägga in egna tolkningar, 
vilket talar till bandspelarens fördel. Men för att minska risken för feltolkning, valde jag att 
tillämpa en intervjuteknik som kallas spegling. Spegling innebär att jag som intervjuare, ger 
respondenten  en  replik,  ”Du  menar  alltså…”  och  sedan  gör  en  sammanfattning  av 
respondentens  svar.  Johansson  och  Svedner  (2006  s  45).  Metoden  ger  respondenten  en 
möjlighet att fördjupa sig i frågan och minskar samtidigt risken för feltolkningar från min 
sida.

I samband med de intervjuer där respondenterna var villiga att låta sig spelas in så valde jag 
att  spela  in.  Dels  för  att  inspelningarna  som  sådana  kunde  fungera  som  ett  stöd  vid 
transkriberingen av anteckningarna, jag kunde gå tillbaka till intervjutillfället och kontrollera 
mina anteckningar. Metoden jag tillämpade gav mig flera aha-upplevelser och jag känner att 
jag utvecklades avseende min egen förmåga att anteckna. Johansson och Svedner (2006) och 
Kvale  (2005)  beskriver  för  och  nackdelar  med  olika  tekniker  för  att  uppta  intervjun. 
Bandspelare (eller motsvarande) har den fördelen att  vi inte riskerar att  glömma bort vad 
respondenten säger och att det i efterhand går att kontrollera vad som egentligen har sagts. 
Nackdelarna  är  att  inspelningar  kan  verka  hämmande  på  respondenterna,  dåligt  ljud  kan 
försvåra att lyssna av intervjuerna och att det finns en risk att intervjun, av tekniska orsaker, 
inte fastnar på bandet (mindre risk med dagens teknik). För att minska risken för tekniska 
problem genomfördes provinspelningar före varje intervju. 

För att underlätta en analys och öka intervjuns validitet har jag renskrivit eller så att säga, 
transkriberat intervjuerna. Det är i samband med en transkribering oundvikligt att det blir en 
tolkning av intervjun. Kvale (2005). Oavsett om transkriberingen är av intervjuer i form av 
anteckningar eller inspelning. Dels om vi utelämnar kroppsspråk och betoningar. Men även 
på grund av att anteckningarna inte med säkerhet tar upp respondenternas pauseringar, suckar 
eller  annat  som  kan  knytas  till  respondentens  svar  eller  intervjusituationen  som  sådan. 
Johansson och Svedner (2006).

Jag transkriberade varje intervju så snart jag kunde efter genomförd intervju. Främst för att få 
med  sådant  som  jag  upplevde  att  jag  hade  missat  i  samband  med  antecknandet.  Efter 
transkriberingen  påbörjade  jag  ett  sorteringsarbete  och  en  första  sammanställning  av 
respondenternas svar. Som resultat av sammanställningarna så fick jag en överblick av vad 
som var framträdande i respondenternas svar och kunde på ett bättre sätt knyta samman det 
framträdande  i  svaren  med  litteraturen.  Sammanställningen  genomförde  jag  genom  att 
använda ett blädderblock där jag satte upp samma mindmapstruktur som jag använde som 
”frågemall” i samband med intervjuerna. Jag skrev sedan ut transkriberingarna från de olika 
intervjuerna och klippte upp varje enskilt svar så att de blev i form av remsor. Dessa tejpade 
jag sedan upp under respektive ”fråga” i ”frågemallen” vilket gav mig en bättre överblick. Ur 
det upptejpade materialet lyfte jag sedan ut de fraser som var snarlika, eller där jag tolkade 
innebörden likartat och där jag upplevde att svaren hade med mina frågeställningar att göra.

Efter  att  jag  transkriberat  och  sammanställt  respondenternas  svar  så  kunde  jag  lyfta  ut 
begrepp och/eller fraser som jag kunde pröva mot min tolkning av litteraturen. Litteraturen 
har  fungerat  som  min  källa  och  inspiration  när  jag  framställde  frågeområdena, 
frågeställningarna men även hur jag skulle formulera frågorna. I arbetet med framställandet 
av  dessa  bröt  jag  ut  ord  eller  begrepp  samt  fraser  vilka  jag  på  olika  sätt  tolkat  som 
relevanta/representativa för  min problemformulering och mina frågeställningar.  Jag kunde 
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även använda respondenternas syftning i svaren för att se om de talar om kreativiteten som är, 
gör eller uttryck.  Med uttryck avser jag produkten eller lösningen. Efter transkriberingen 
förstördes alla originalanteckningar då dessa innehöll  en avsevärd mängd information om 
respondenterna av sådan art att de kunnat identifieras med stöd av dessa. Förstörandet av 
anteckningarna är direkt  kopplat  till  ”konfidentialitetskravet” vilket  jag redogör för  under 
avsnitt 3.5.

Respondenterna  utökades  i  antal  (se  avsnitt  3.2.  Urval)  på  grund  av  att  de  första  sex 
intervjuerna visade på en viss ”spretighet” i svaren och jag ansåg, efter samtal med ansvarig 
handledare, att det kunde vara lämpligt att intervjua fler för att utröna om ”spretigheten” var 
mer av en slump.

3.4. Bortfall

Under arbetet med studien har jag haft ett bortfall av respondent (lärare). Bortfallet hade sin 
grund i att respondenten i fråga, efter att först svarat positivt till en intervju valde att dra 
tillbaka  sitt  deltagande.  Respondentens  motivering  till  tillbakadragandet  var  tidsbrist. 
Bortfallet  innebar  däremot  inte  att  någon data  har  behövt  behandlas  på  något  annat  sätt 
eftersom tillbakadragandet skedde före intervjutillfället. Bortfallet hanterades på så sätt att jag 
fann en ny kandidat för intervju och genomförde intervjun under sommaren 2011. Bortfallet 
har inte på något sätt haft en påverkan på mitt resultat.

3.5. Etiska frågor

Trost (2005), Johansson och Svedner (2006) och Kvale (2005), lyfter alla fram kravet att 
förhålla sig etiskt korrekt till sina respondenter under och efter intervjun. Respondenterna ska 
före  eller  i  anslutning  till  intervjutillfället  informeras  om  att  de  i  enlighet  med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har möjlighet att säga nej till att bli intervjuade 
vid det aktuella intervjutillfället även om de på förhand ställt sig positiva till det. De ska även 
informeras om att de närhelst har möjlighet att avbryta intervjun och/eller dra tillbaka sin 
medverkan. De har före intervjun även rätt att få veta vilken konfidentialitet de kan räkna 
med, vilket innebär information om hur resultaten i form av inspelningar, anteckningar eller 
motsvarande kommer att behandlas under samt efter arbetet. De har även rätt att få veta vad 
målet med arbetet är, det vill säga hur jag avser använda resultatet av intervjun. Genom det 
ovanstående  har  jag  uppfyllt,  informations-,  samtyckes-,  konfidentialitets-  och 
nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002). 

Redan  vid  den  första  mejlkontakten  med  respondenterna  så  blev  de  tillfrågade  om  de 
accepterade  att  intervjun  spelades  in  på  ett  digitalt  inspelningsmedium.  I  de  fall  de 
uttryckligen inte önskade bli inspelade så fick jag falla tillbaka på att föra anteckningar. Av 
respondenterna så var det fyra som gav uttryck för att de inte ville bli inspelade. De blev inte 
tillfrågade om någon förklaring till varför de inte önskade bli inspelade. Eftersom jag i mitt 
arbete ber respondenterna ge uttryck för sina tankar och åsikter vad det avser betydelsen av 
begreppet kreativitet samt kreativitetens är, gör och uttryck så har sett det som extra viktigt att 
vara tillmötesgående i de fall respondenten givit uttryck för att de inte önskar bli inspelade 
eller noterade vid namn eller motsvarande. I samtliga fall har respondenterna därför endast 
indexerats med kategori, ålder samt yrkeserfarenhet.

18



3.6. Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om metodens lämplighet och huruvida den valda metoden mäter det den 
säger  sig  mäta.  Trost  (2005).  Min  studie  har  inte  som mål  att  ge  några  generella  svar, 
tillämpbara på skolor eller program utan ger endast en inblick i ett fåtal personers tolkningar 
och upplevelser. Jag ser därför den valda metoden som relevant och därför valid. 

Reliabilitet  avser  informationens  tillförlitlighet,  att  undersökningen  är  korrekt  genomförd 
samt att metoden är tillförlitlig. Trost (2005). Kvale (2005) beskriver hur ledande frågor kan 
ge ett mer fördjupat innehåll i respondentens svar och på så sätt minska skevheten. Vidare 
beskriver Trost (2005) det statiska förhållanden som behöver finnas, det vill säga att jag kan 
ställa samma frågor efter en viss tid och erhålla samma svar. Reliabilitet av den formen är inte 
nåbar  i  samband med en intervju,  av många orsaker.  Främst  av den orsaken att  jag som 
intervjuare inte kan förvänta mig att respondenterna inte utvecklas, vilket de tenderar att göra 
redan under intervjun. Jag har dock strävat efter att uppfylla de de tre komponenter, vilka 
Trost  (2005 s  111)  tar  upp som komponenter  knutna till  reliabiliteten i  samband med en 
kvalitativ intervju, kongruens, precision och objektivet. Konstans är inte säger Trost aktuellt i 
samband  med  den  kvalitativa  intervjun  på  samma  sätt  som  vid  en  kvantitativ  studie, 
exempelvis en enkät eller liknande. 

Kongruensen har jag uppfyllt genom att i mina frågeområden ha frågor som i förväntade svar 
överlappar varandra. Trost (2005 s 112). Som stöd i samband med intervjuerna har jag använt 
en ”frågemall” som jag beskriver under avsnitt, 3.3.

Objektivet  strävar  jag  efter  genom  att  exempelvis  vid  studierna  av  litteraturen,  och 
transkriberingen av intervjuerna, ta ställning till om jag tycker annorlunda än författaren eller 
den intervjuade men samtidigt inte låta detta färga min tolkning av texten eller svaren. Min 
egen tolkning av texten och intervjuresultaten kan jag sedermera ta upp i diskussion och där 
argumentera  för  eller  mot.  Johansson  och  Svedner  (2006)  beskriver  en  latent  fara  där 
intervjuaren påverkar svaren. Detta kräver att intervjuaren måste sträva efter att vara objektiv. 
De menar att intervjuaren kan påverka svaren utan att  vara medveten om att  intervjuaren 
påverkar respondenten. Främst genom att jag som intervjuare omedvetet ger uttryck för mina 
förväntningar och värderingar. Jag har brukat en ”frågemall” så det, är min förhoppning att 
jag har lyckats bibehålla en tillräckligt hög objektivitet  och om inte annat haft  en snarlik 
påverkan i samtliga intervjusituationer. Johansson och Svedner (2006 s 47).

Precision avser exempelvis att jag i samband med intervjun verkligen kan säga att jag förstått 
det svar jag fått av respondenten och inte tror att jag har förstått svaret innan jag är säker på 
att jag förstått och även kontrollerar detta. Trost (2005 s 112) Precisionen i mina intervjuer 
uppnår  jag  i  viss  utsträckning  genom  att  tillämpa  spegling  som  metod,  Johansson  och 
Svedner (2006 s 45), för att kontrollera min förståelse av svaren som respondenterna ger. Jag 
har  även försökt  att  skapa intervjusituationer  som har  vart  så  lika  varandra  som möjligt. 
Likheten  uppnåddes  i  viss  utsträckning  eftersom respondenterna  gavs  möjlighet  att  välja 
miljön de önskade bli intervjuade i. Respondenterna har således kunnat föreslå en miljö de 
känner sig trygga i. Alla intervjuerna har inte spelats in vilket i sig innebär risker eftersom de 
nedtecknade  intervjuerna  riskerar  att  förlora  respondenternas  pauseringar,  tonfall  och 
avbrutna meningar. Dessa bör betraktas som viktiga för att  förstå vad som faktiskt sades. 
Johansson och Svedner (2006). Det kan även finnas en viss snedvridning i  tolkningen av 
materialet från intervjuerna på grund av att jag är bekant med flera av respondenterna, vilket 
kan innebära en viss risk att jag bättre har förstått vissa av respondenternas svar så till vida att 
jag inte behöver tolka dem i samma utsträckning som andras eller att jag under intervjun har 
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givit  uttryck för mina förväntningar eller värderingar vilket enligt  Johansson och Svedner 
(2006 s 47) kan innebära att intervjuaren påverkar respondentens svar.

Som källkritisk princip har jag valt att avseende den litteratur som har brukats inledningsvis i 
arbetet,  vara  medveten  om  att  litteraturen  ofta  innehåller  tolkningar  av  andra  forskares 
modeller  och/eller  teorier  samt  resonemang.  Forskare  överlag  skriver  utifrån  sin 
frågeställning,  har  sin  erfarenhet  och  bakgrund  som  alltid  är  mer  eller  mindre  unik. 
Källkritiken har  jag låtit  vara  grundad på att  den litteratur  jag har  brukat  är  provad och 
godkänts akademiskt samt att litteraturen är i form av uppsatser, avhandlingar, artiklar eller 
studielitteratur som brukas på något av våra universitet eller motsvarande.
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4. Resultat

4.1. Inledning

I  det  här  kapitlet  redogör  jag  för  resultatet  av  intervjuerna.  Under  4.2.  återfinns 
respondenternas  svar  på  frågor  som i  huvudsak  avser  eller  kan  återkopplas  till  begrepp, 
tolkning av dem samt kreativitet i allmänhet. Under 4.3 återfinns respondenternas svar på de 
frågor som avser betydelsen av erfarenhet och färdigheter samt under 4.4, de svar som avser 
miljöns  betydelse  för  kreativiteten.  Jag  avslutar  sedan  kapitlet  under  4.5  med  en 
resultatsammanfattning.

4.3. Begreppsuppfattning och tolkning av det kreativa uttrycket

På frågan ”vad kreativitet betyder för dig” så svarade samtliga lärare kort. Något som kan ha 
med att göra att det var den första frågan vilket kan innebära att tankeprocesserna som stödjer 
en momentan reflektion inte har kommit igång. Samtliga lärare lyfte dock fram att det handlar 
om skapande eller, något slags skapande. Två av lärarna antydde i sina svar att påhittighet var 
en beståndsdel av kreativitet. Endast LÄ3 uttryckte det så att det handlar om att kanalisera sitt 
kunnande för att uppnå ett mål.

Ja du... kreativitet handlar i stor utsträckning om att kunna kanalisera sin kunskap... till 
någon slags skapande... problemlösande. (LÄ3).

De tidigare inom designyrket verksamma broderade ut sina svar mer och var påtagligt tagna 
av den inledande frågan. Men gav uttryck för att kreativitet är något viktigt eller till och med 
det yrket handlar om.

Ååh.. kreativitet är nog det viktigaste vi har som yrkesmän... oavsett om jag menar som 
lärare eller som formgivare. (LY1).

LY2 lyfte även fram att elevperspektivet så till vida att strävan är att eleverna ska bli eller 
vara kreativa. Båda lärarna antyder i sina svar att kreativitet är något eleverna kan vara, göra 
men  även  produkten  av  kreativiteten.  LY2  beskriver  även  hur  detta  innebär  att  den 
yrkesverksamma  designern  måste  ha  en  stor  repertoar  avseende  främst  kunskap  samt 
förtydligar betydelsen av produkten eller uttrycket.

För  mig  så  innebär  det  att  jag  måste  ha  en  stor  repertoar  exempelvis  avseende 
verktygskunskap,  kunskap om ämnet...  sammanhanget...  användaren.  Ja  för  att  kunna 
vara kreativ i min problemlösning. Det är ju lika mycket något jag eller eleven kan vara... 
som sättet jag eller återigen eleven gör arbetet, löser problemet på, eller slutresultatet... 
ja... ”det är en så kreativ lösning”... eller hur man ska säga. (LY2).

Hos de yrkesverksamma så var de samstämmiga i att kreativiteten är kopplad till ett uttryck, 
en lösning eller en produkt. Samtidigt så knöt de kreativiteten till att skapa, det vill säga att 
göra. 

Något man gör eller sättet man gör det på, något man är men även något man gjort... Som 
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industridesigner  så  är  jag  problemlösare,  så  för  mig  handlar  kreativitet  ofta  om  att 
kanalisera,  fokusera  alla  mina  tidigare  erfarenheter,  kunskaper  och  egenutvecklade 
processer till lösandet av det aktuella problemet. Kreativitet skulle jag säga handlar om 
att  med  stöd  av  det  jag  sa  skapa  en  lösning  som  är...  eller  blir  nytänkande  eller 
nydanande. (YD2).

De ger även uttryck för ett målorienterat arbete och återkopplar målet till sammanhang, kund 
och/eller  användare.  YD3 lyfte även med ett  hänsynstagande till  mode och trender vilket 
tydligt skilde svaret åt från YD1 samt YD2.

Problemet är ofta starkt kopplat till en situation... ett sammanhang men även till kund, 
användare och ett stort antal olika faktorer. (YD1).

För att se om respondenternas svar avseende kreativitetens betydelse för dem kunde kopplas 
till deras egna kreativa uttryck så ställde jag följdfrågan ”hur är du kreativ” till dem. Mest för 
att söka få svar på vilket ”praktiskt” uttryck deras kreativitet har. Hos LÄ1-LÄ3 så varierade 
svaren.  LÄ1 knöt  an till  sitt  skapande på fritiden.  Jag ställde  dock inte någon följdfråga 
kopplad till eventuellt kreativt uttryck i arbetet. LÄ2 kunde se att det fanns tillfällen i arbetet 
när han måste vara kreativare än andra. Medan LÄ3 upplevde att det var kopplat både till sitt 
yrke som lärare likväl  som till  ”pysslandet” på fritiden och framförallt  genom att  koppla 
kreativiteten till problemlösning i olika former.

I mitt arbete med lektionsplanering, den rent didaktiska situationen och ja... på min fritid. 
Jag tycker mycket om att pyssla med olika saker... skapa... Ja ivf så innehåller det ofta 
olika former av problemlösning så jag tvingas ofta göra djupdykningar i mina tidigare 
kunskaper och ibland utveckla dem för att komma vidare. (LÄ3).

De yrkesverksamma lärarna redogjorde alla för sitt  ”är kreativ” på handlingsnivå utan att 
fördjupa  sig  eller  utveckla  svaret  ytterligare.  De  tidigare  designyrkesverksamma  lärarna 
talade  om  en  orädsla  eller  mod  att  hantera  dels  det  okända  men  även  misslyckanden. 
Exempelvis uttryckte LY1 att att förmågan att hantera det okända men även misslyckanden, 
gällde både tidigare i designyrket men även nu som yrkesverksam lärare. Både LY1 och LY2 
beskriver att de är kreativare mycket på grund av att de inte behöver reflektera eller analysera 
sönder  varje  moment  utan  kan  lägga  arbetet  på  själva  genomförandet.  LY2 återkopplade 
återigen sitt kreativa uttryck till problemlösandet. LY1 och LY2 beskrev båda sitt ”är kreativ” 
på ett djupare plan än hur de är kreativa genom handlingen som sådan.

Men för att inte raljera så är jag nog oftast kreativ genom att jag inte måste tänka så 
mycket  innan  jag  handlar...  jag  kan  lägga  mer  energi  på  att  faktiskt  genomföra. 
Naturligtvis  efter  planering och instudering.  Ja...  förberedelser  är  en stor  del  av mitt 
kreativa  uttryck.  Jag  tror  att  det  är  lätt  att  missa  de  bitarna.  Ja  att  både  en  mental, 
kunskapsmässig  och  även  ”fysisk”  förberedelse  faktiskt  är  nödvändig.  Mina  kreativa 
uttryck finner jag annars i de flesta former av problemlösning... (LY2).

Även  bland  de  designyrkesverksamma  var  det  i  problemlösningen,  skapandet  som  de 
upplevde att de var kreativa. YD2 tog även upp gruppens värde för kreativiteten. YD1 sa 
även, i användandet av kunskaper och erfarenheter. Men med tillägget att YD1 inte behöver 
reflektera  över  hur  YD1  använder  dessa.  Jag  tolkade  svaret  som  att  YD1  inte  behöver 
reflektera över hur YD1 ska bruka verktygen utan att  YD1 kan lägga energin vid hur de 
fungerar i problemlösningen som sådan. Även här så beskrev respondenterna sitt ”är kreativ” 
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på ett djupare plan samtidigt som de återkopplade kreativiteten till handlingen.

I  problemlösandet...  ja,  där främst.  Eller  ja...  i  hur jag använder  mina kunskaper  och 
erfarenheter också. Fast det behöver jag sällan reflektera så mycket över. Men samtidigt 
jag vet inte om jag skulle säga att kreativitet i sig alltid kräver reflektion... i varje fall inte 
vad det avser själva verktygen och metoderna. Mycket av de bitarna går mer av sig själv. 
(YD1).

Jag  skulle  nog  påstå  att  jag  är  kreativ  i  planeringen  och  förberedelserna,  sedan 
genomförandet som sådant och framförallt i de uttryck som allt det tar sig. Mest kreativ 
är jag i mitt samarbete med andra kunskaper eller ja... kompetenser. (YD2).

Samtidigt så svarar LÄ1-LÄ3 med viss variation på hur deras elever är kreativa. Alla ger 
uttryck för att deras elever är kreativa eller till och med väldigt kreativa. LÄ1 svarar dock att 
eleverna inte är så kreativa förutom när de håller på med något som de är intresserade eller på 
annat sätt roade av. LÄ2 och LÄ3 upplever att deras elever är kreativa till en majoritet eller i 
olika  moment  men  säger  även  att  de  ibland  upplever  bristande  tålamod  eller  som LÄ3 
uttrycker det.

Många hänger  lång tid till  att  kommunicera sina tankar  medan andra kanske lite  för 
snabbt fattar ett beslut och sen bara säger att... ”jag har ju en idé”... fast de kanske borde 
lägga arbete på att prova andra idéer och möjligheter. (LÄ3).

LY1 och LY2 poängterar  med viss  nyansering att  de inte alltid upplever sina elever som 
kreativa.  Dock upplever  LY2 sina elevers kreativitet  på olika sätt.  De poängterar att  den 
bristande kreativiteten ligger mer i det till yrket förknippade uttrycket och att eleverna tycks 
fastna i  detaljer  som exempelvis  skissen eller  liknande.  LY2 relaterar  elevernas bristande 
kreativa uttryck till att eleverna inte behärskar verktygen som sådana.

Elevernas kreativitet upplever jag på många olika sätt. Dels i problemformuleringen... 
sen även i genomförandet. Så länge de har en bra bas att stå på så upplever jag inte att de 
har några problem att vara kreativa. Jag menar lite så att... visst fastnar de ibland och ofta 
då på detaljer... men det är ofta detaljer som direkt går att relatera till kunskaper som de 
inte behärskar eller har haft möjlighet att tillgodogöra sig. Ja exempelvis så kan rädslan 
för  en maskin eller  osäkerhet  om hur  man gör något  moment  i  skissen bromsa dem 
oerhört mycket. Det går åt mer tid till lärandet av vissa moment som för yrkesmannen är 
självklara eller på annat sätt givna vad det avser hantering än vad de kan lägga på själva 
problemet... (LY2).

Då kreativitet kan vara något vi ”är” likväl som något som kan ges ett uttryck så ville jag få 
belyst hur respondenterna upplevde att kreativiteten påverkas av sammanhanget sett till dessa 
respektive  ”former”  av  kreativitet,  det  vill  säga  kreativitet  som  vi  är  samt  målet  eller 
lösningen. Medveten om att frågan är komplicerad och kräver ett tankesprång i samband med 
svaret så förväntade jag mig en stor spridning. Bland LÄ1-LÄ3 så svarade två av lärarna att 
sammanhanget som de är kreativa i antagligen inte har någon större betydelse medan LÄ3 
påpekade att miljön antagligen kan påverka vår kreativitet. LÄ2 och LÄ3 lyfte även fram 
behovet av att känna till sammanhanget i vilket problemlösningen ska användas för att uppnå 
en trovärdig och fungerande lösning samtidigt som LÄ1 inte gjorde reflektionen.

Kreativitet och sammanhang... ja man kan resonera om det utifrån två perspektiv. Dels 
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relaterat  till  problemet som man arbetar  med att  lösa...  där är  sammanhanget  oerhört 
relevant. Viktigt till och med! Känner man inte till sammanhanget eller situationen där 
lösningen ska brukas så är risken stor att lösningen blir obrukbar.  Sen kan säkert  det 
sammanhang man är kreativ i ha betydelse. Men det är mer miljörelaterat... psykosocial 
och fysisk miljö påverkar antagligen vår förmåga att vara kreativa. (LÄ3).

LY1  och  LY2  identifierar  i  svaret  tre  olika  sammanhang,  produktens  eller  problemets, 
lektionssammanhanget  men  även  elevernas  egna  sammanhang,  det  sammanhang  som de 
själva behärskar. LY1 uttrycker sig avseende elevernas svårigheter hantera det yrkesmässiga 
sammanhanget,  det  vill  säga  att  koppla  ihop  sitt  arbete,  sin  problematisering  med  det 
sammanhang vari produkten ska användas, att eleverna kan ha svårt att vara kreativa i det. 
Även LY2 knyter an till elevernas svårigheter och utvecklar på samma sätt som LY1 sina 
tankar  om  hur  eleverna  har  svårt  att  vara  kreativa  här  på  grund  av  okunskap.  Men 
kompletterar  med att  det  samtidigt  verkar  som det  är  delarna i  yrkessammanhanget  som 
hindrar dem. LY1 beskriver hur lektionssammanhanget påverkas av elevernas engagemang.

Lektionssammanhanget i sig påverkar även det... främst i det att jag ibland måste lägga 
mycket tid på delarna... ja, exempelvis skissteknik. Jag trodde när jag började att de hade 
med sig mycket mer skissteknik... plus att jag, kanske lite naivt, trodde att de som läser 
den här inriktningen var mer... sugna... på att lära sig. Ja genom att skissa mycket själva... 
vara nyfikna. Eleverna är ofta väldigt kreativa men oftast då när de är i ett sammanhang 
som de behärskar... eller med verktyg som de är vana vid. (LY1).

De tre designyrkesverksamma gör en tydlig differentiering kring hur målet, lösningen samt 
det kreativa arbetet påverkas av sammanhanget eller vilken betydelse det har för dem. Här 
kan vi se hur YD1-YD3 snabbt kopplar ihop produkten, lösningen eller det slutliga uttrycket 
med produktens sammanhang. Alla tre reflekterar även kring hur sammanhanget i vilket det 
kreativa arbetet sker men även att det finns skillnader här. Sammanhanget är viktigare ur ett 
psykosocialt  perspektiv  medan  de  arbetar  med  problematiseringen  som sådan  och  ur  ett 
fysiskt  perspektiv  när  de arbetar  med uttrycket,  det  vill  säga andra  människor  och deras 
kunskaper samt ett sammanhang knutet till verktyg och utrustning. 

Om jag  inte  tar  hänsyn  till  sammanhanget  i  vilken  produkten  ska  användas  så  kan 
lösningen bli totalt obrukbar... på samma sätt så... tar jag inte hänsyn till sammanhanget 
så kan mitt sätt att vara kreativ vara felaktigt och skapa en obrukbar grund att stå på, ge 
felaktiga indata och samtidigt eller ja i slutänden felaktiga utdata. Jag kanske gör mycket 
arbete i onödan och missar att genomföra viktiga moment. (YD1).

Om jag ser till det sammanhang jag arbetar i så kan det påverkas oerhört av bland annat 
de människor, kompetenser jag omger mig med samtidigt som det underlättar om miljön 
tillåter mig att göra det som behövs... att jag har tillgång till de jag behöver arbeta med, 
de verktyg jag behöver och så vidare. (YD2).

Frågan om hur respondenterna skulle beskriva skillnaden mellan att vara kreativ och att vara 
påhittig kom ur de tidigare svaren där ett par av respondenterna lyfte in påhittighet i sina svar 
på vad kreativitet  innebar  för  dem och har  en viss  relevans för  hur  de gör  åtskillnad på 
kreativitet som begrepp. Svaren på frågan varierade avsevärt. Exempelvis så upplevde LÄ1 
att det inte fanns någon skillnad mellan de två medan LÄ3 knöt påhittighet till personliga 
egenskaper och kreativiteten till hur hon använder verktyg, erfarenheter och motsvarande. 
LÄ2  och  LÄ3  gav  båda  uttryck  för  att  påhittigheten  inte  behöver  vara  kopplat  till 
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problemlösande eller nyskapande.

Ja påhittig kan jag vara när som helst... känns mer som en personlig egenskap på något 
sätt. Kreativitet handlar för mig mer om att kunna använda mina kunskaper eller om jag 
behöver finna det jag saknar och sen arbeta med ett problem... oavsett om det handlar om 
att skapa ett konstverk eller arbeta med formen hos en produkt... påhittigheten känns inte 
som den behöver vara nyskapande... medans jag nog skulle säga att kreativitet i sin tur 
ofta handlar om det... (LÄ3).

LY1 och LY2 däremot var mer tydliga i sin differentiering mellan de två. De gav båda uttryck 
för att påhittighet inte måste ha något tydligt mål medan kreativiteten har ett tydligare mål.

Det är nog lite av samma sak... eller ja... kanske inte. För mig så är nog kreativitet lite 
mer av... kanske lite att fokusera på något slags problemlösande eller skapande... kanske 
lite av båda delarna. Påhittighet kan nog handla lite om allt möjligt på ett annat sätt. 
Måste inte vara knutet till ett sammanhang eller någon direkt situation så. (LY1).

Påhittigheten är inte heller begränsad till att handla om att skapa det som inte skapats 
eller lösa ett problem som inte lösts. Jag kan vara påhittig när jag är ute och går... ta 
höger rätt som det är... tillsynes planlöst. (LY2).

YD1-YD3 fick aldrig frågan ställd till sig. Främst på grund av att följdfrågan uppkom under 
deras  semester.  Tiden  efter  medgav  inte  heller  den  återkopplingen  eller  kompletterande 
frågan. 

4.4. Betydelsen av erfarenheter och färdigheter för kreativitet och 
det kreativa uttrycket

Då litteraturen i många fall ger uttryck för att färdigheter och erfarenheter är en förutsättning 
för kreativitetens vara, likväl som det kreativa uttrycket, och jag önskade koppla detta till 
designundervisningen så ville jag se vilken betydelse respondenterna tillskriver erfarenhet, 
färdigheter samt verktygs- och metodkunskap relativt elevernas och respondenternas egna 
kreativitet.  Jag öppnade frågeområdet  med frågan.  Vilka skillnader  kan du se  i  elevernas 
kreativitet efter hand som de bygger på sin verktygs- och metodkunskap och utvecklar sina 
erfarenheter i främst designkursen/kurserna?

LÄ1-LÄ3 berör alla i sina svar att de tar upp verktyg samt metod, i form av designprocessen i 
sina upplägg av kurserna. Omfattningen varierar dock och både LÄ1 och LÄ2 lägger en stor 
del av lärandet om verktygen på eleverna själva, det vill säga de tar inte upp verktygen i 
undervisningen.  LÄ3  lägger  till  skillnad  mot  LÄ1  och  LÄ2  ner  mer  tid  på  verktygen 
skissning  och  modellbyggnad.  LÄ3  beskriver  även  hur  det  känns  som  att  de  enskilda 
verktygen  kräver  mycket  tid  för  eleverna  och  återkopplar  positiva  resultat  avseende  den 
kreativa utvecklingen till det egna tränandet, prövande av verktyg och metoder.

Jag försöker att köra lite skissning och modellbygge med mina elever... där kan jag ju se 
att det finns en del som faktiskt tar åt sig av det och jag upplever nog att dessa elever ofta 
är mer kreativa. Fast det går samtidigt åt mycket tid för dem att ”lära” sig verktygen... ja 
på så sätt att jag tycker att man nästan kan se hur de tänker genom varje moment. Kanske 
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är lite därför de inte alltid känner att de hunnit klart även om jag vet att det ännu oftare är 
bristande planering som ligger bakom. Men i varje fall... jag tycker att det är en tydlig 
skillnad mellan början och slutet... och ännu tydligare är det mellan eleverna... ja de som 
lägger tid och energi på att följa med, som provar verktyg och metoder... de upplever jag 
utvecklas mer och samtidigt är mer kreativa mot slutet i kursen. (LÄ3).

LY1 och LY2 beskriver båda två hur eleverna inledningsvis i  kursen arbetar mer med de 
enskilda verktygen, hur arbetet kräver energi samt att de frågar mycket. De beskriver även 
hur arbetet sedan över kursen förändras och blir något mer intuitivt, hur eleverna vågar mer 
på egen hand.

De största skillnaderna är nog i hur de förhåller sig till kunskapen... ja alltså den som de 
inledningsvis  måste  lägga så  mycket  energi  på  att  omvandla  till  något  de  själva kan 
hantera. Det syns tydligast i uttrycket och förhållningssättet till problemet. Likaså så är 
de mer kreativa i sin problemställning... inte så rädda för att ge sig ut i det okända... ja 
mot slutet  alltså.  Sen när det handlar om verktygs- och metodkunskapen så ser man, 
tycker jag också en tydlig förändring i deras kreativitet. Exempelvis så är de mer benägna 
att ifrågasätta sig själva och verktygen vilket jag upplever gör dem mer... ja alltså... de 
provar mer, mycket på grund av att de vågar... de tittar på verktygen och metoden och 
reflekterar mer aktivt före innan de till exempel kommer och frågar mig om ”kan jag 
göra så här” eller liknande. (LY2).

De inom designyrket verksamma fick en något annorlunda formulerad fråga eftersom de inte 
kan koppla frågan till elevens utveckling. Jag frågade dem ”Vad har din kunskap om verktyg, 
sammanhang och tidigare  erfarenheter  om desamma för  betydelse  för  din kreativitet  och 
förmåga  att  vara  kreativ?”.  Samtliga,  YD1-YD3 upplevde  att  det  var  deras  erfarenheter, 
färdigheter och kunskaper som var grunden för deras kreativitet. YD1 och YD2 gav även i 
olika ordalag uttryck för en orädsla vad det avser att fråga om hjälp när eleverna inte kan. 
YD1 och YD2 betonade även vikten av att lära sig mer eller fräscha upp sina kunskaper. 
Kunskapen om problemets, produktens eller lösningens sammanhang var av stor vikt, men de 
pekade även på vikten av att kunna det sammanhang de arbetade i.

Min kunskap om verktygen gör att jag inte behöver lägga energi på att tänka... jag kan 
arbeta oreflekterat med dem när jag behöver dem. Fast jag kan ibland behöva fräscha upp 
något eller kanske lära mig något nytt. Sammanhang kan ju vara dels det sammanhang 
som jag arbetar i... projektteam. Där är det ju bra att jag utvecklat ett förhållningssätt som 
gör att jag är mottaglig för hjälp... inte är rädd för att fråga efter den. Sen innebär ju 
kunskapen om det  sammanhanget  att  jag  vet  vilka  kompetenser  som ofta  finns  i  ett 
team...  så  det  är  ju  enklare  att  planera  och  komplettera  med  andra  kunskaper. 
Sammanhanget vad det avser produktens verkningsområde... eller miljö innebär nog mer 
att jag har en metod för att ställa rätt frågor. Även om jag personligen tycker att min 
bakgrund i det området underlättar då jag har lättare att relatera till de svar jag får av 
användare och så. (YD2).

För att få en uppfattning om hur respondenterna kopplar ihop elevernas kreativa uttryck med 
verktygen som används i yrket så ställde jag frågan, hur tar sig elevernas kreativitet uttryck 
om vi ser till verktyg och metod? Återigen så märker jag en viss variation i respondenternas 
svar. LÄ1 och LÄ3 beskriver hur eleverna inte provar fler idéer, att de för snabbt kommer till 
en och oftast den enda, lösningen. LÄ1 och LÄ2 pekar i sina svar ut skissen, CAD-verktygen 
samt modeller som de verktyg eleverna uttrycker sin kreativitet i men LÄ1 uttrycker med viss 
tvekan att eleverna har svårt att hinna med vissa verktyg och att detta kanske är på grund av 
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att de inte kan verktygen. LÄ3 nyanserar sitt svar ytterligare men generaliserar samtidigt mer 
avseende verktygen.

En del vågar ju prova olika verktyg... andra har redan med sig erfarenheter av verktygen 
hemifrån eller från grundskolan... antar jag. Ofta är det ju tyvärr så att de kanske lite för 
tidigt har en bild av lösningen i sitt huvud och inte provar fler. Men det resulterar kanske 
även ibland i att de inte riktigt når fram till det där resultatet. Just de som vågar prova och 
aktivt söker nya kunskaper känner jag lyckas bäst... ja med att nå, om inte fram, så i varje 
fall längre. Jag tycker det är oerhört roligt att se hur de utvecklas... just i sin hantering av 
verktyg och metod... när de lyckas göra det till sitt eget. (LÄ3).

LY1 och LY2 gör en tydligare koppling av frågan till verktygen, skisser, CAD-verktyg och 
olika modeller är i huvudsak deras elevers kreativa uttryck. De pekar även på att eleverna ofta 
använder  olika  former  av  mer  grafiska  verktyg  för  att  presentera  sina  resultat.  Ingen  av 
respondenterna LY1 eller LY2 gjorde någon fördjupad reflektion kring elevernas kreativitet 
relativt verktyg eller metod däremot så återkopplade LY2 till betygskriterierna i kursen.

Det varierar men de har i min tolkning av betygskriterierna fått sig till livs vad de ska 
prestera  för  de  olika  betygsnivåerna.  Annars  är  det  skissen,  skiss-,  funktions-  och 
presentationsmodeller som används mest. Sen presenterar de sina arbeten i olika grafiska 
alster vilket innebär att de ofta fotograferar sina produkter... Ja det varierar... inte bara 
avseende uttryck utan kanske främst avseende nivån de presterar. (LY2).

För att skapa en referens så ställde jag frågan till de designyrkesverksamma, hur tar sig ”din” 
kreativitet  uttryck  om  du  ser  till  verktyg  och  metod?  Samtliga  respondenter  YD1-YD3 
beskrev på olika sätt  skissen som deras viktigaste verktyg.  YD2 beskrev hur skissen kan 
användas redan på planeringsstadiet eller tidigare. YD1 la stor tonvikt vid sitt arbete med 
presentationsmaterialet  medan  YD2  bortsett  från  skissen  även  arbetar  mycket  med 
CAD/CAID-verktyg och 3D-fräs och beskrev att verktygen inte bara underlättade det kreativa 
uttrycket utan även sparade tid åt projektgruppen. YD3 antyder i sitt svar att de intuitiva mer 
konstnärliga verktygen kan fungera som förlaga vid textilformgivning. YD2 beskriver hur 
verktygen sitter i ryggmärgen.

Jag arbetar mycket intuitivt med skisser... ofta redan när jag sitter i planeringsstadiet. Jag 
törs nog säga att jag gör det ofta före innan vi kommit till planeringen ens. Ja när vi har 
de  första  kundkontakterna.  Så  skissen  är  ett  starkt  uttrycksmedel  för  mig.  Senare  i 
projekten  så  skissar  jag  både  för  hand  och  i  datorn...  med  skissprogram  och 
CAD/CAID...  I  modellverkstaden  så  jobbar  jag  med  allt  från  skissmodeller  till 
presentationsmodeller...  där  har  vi  även en 3D-fräs  som jag kan mata  med data  från 
CAD/CAID-programmen vilket gör att vi kan få fram modeller för prototyper. Det är 
något som underlättar mitt kreativa uttryck oerhört och även innebär tidsbesparing för 
projekten. Metoder finns för allt jag gör... och jag tror att jag skulle kunna skriva ner dem 
i stort sett punkt för punkt. Men i huvudsak så sitter det mesta i ryggmärgen... (YD2).

För att  få  en bild av om de undervisande respondenterna upplever  att  eleverna utvecklar 
någon färdighet i verktygen så ställde jag frågan, förändras uttrycket under kursens/kursernas 
gång? LÄ1-LÄ3 beskriver förändringen på olika sätt.  LÄ1 upplevde att  elevernas uttryck 
förändras på grund av att de lär sig mer, medan LÄ2 säger att det finns en skillnad i resultaten 
när han jämför mellan starten av kursen och slutet. LÄ3 svarade mer nyanserat och uttryckte 
hur eleverna efter hand arbetar mer intuitivt med verktygen.
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Ja absolut... i början så har de oftare en tydlig bild av vad de gör... även om den ofta visar 
vara ”fel”. De lägger mycket tid på att tänka på verktygen... till exempel i skissen så kan 
en ensam elev sitta en hel lektion med att bara fundera på hur man lägger skuggor. De 
jobbar inte så intuitivt i början... i varje fall inte lika mycket som mot slutet. Det känns 
som att efter hand som de bättre behärskar verktyg och metod så kan de arbeta med sin 
idé... eller sina idéer. (LÄ3).

LY1 OCH LY2 svarade båda två att de upplevde en skillnad i uttrycket. LY2 beskrev att så 
länge  de  får  en  möjlighet  att  träna  på  verktygen  så  utvecklas  eleverna  snabbt.  LY2 
kommenterade även att det var viktigt med en kravbild.

Ja det gör det... de utvecklas snabbt så länge de får gå genom verktygen och får möjlighet 
att träna på dem på olika sätt. Men jag har fått känslan av att de måste kravställas på ett 
tydligt sätt... annars är det minsta motståndets lag för många. (LY2).

4.5. Miljöns betydelse för kreativiteten 

Litteraturen tar upp miljön relativt kreativitet utifrån ett flertal olika aspekter. Dels beskrivs 
hur  den psykosocial  respektive den fysiska miljö eller  klimatet  på olika sätt  kan fungera 
förstärkande eller positivt men även begränsande eller negativt. För att skapa en bild av hur 
respondenterna upplever att miljön påverkar elevernas kreativitet samt vad respondenterna 
tolkar  in  i  miljöbegreppet  ur  kreativitetsperspektivet  så  ställde  jag  till  de  undervisande 
respondenterna frågan, ”vilket eller vilka sätt upplever du att den fysiska miljön har betydelse 
för elevernas kreativitet?”.

Svaren på den här frågan visade på en hög variation. Exempelvis beskriver LÄ2 hur de sätter 
upp  tidigare  elevers  arbeten  som inspiration.  Samtidigt  så  uttrycker  sig  LÄ1  på  ett  lätt 
uppgivet sätt att de får arbeta med det som finns. Att miljön på något sätt spelar in, om än så 
lite, visar LÄ1-LÄ3. LÄ3 säger att miljön måste vara funktionell.

Jag tror att miljön är ganska viktig... ja eleverna måste känna att miljön är inspirerande. 
Jag försöker ofta sätta upp elevernas arbeten på väggarna. I varje fall tidigare elevers... 
Sen är det viktigt att de känner att miljön inte är stressande eller rörig. Vi har en liten 
myshörna  där  de  kan  sitta  och  fundera  eller  läsa  lite  i  någon  av  tidskrifterna  vi 
prenumererar på. (LÄ2).

De tidigare designyrkesverksamma lärarna LY1 och LY2 beskriver båda att miljön måste vara 
funktionell eller ”proffsig” LY1. De ger samtidigt uttryck för att den måste vara strukturerad 
och  att  rätt  material,  maskiner  och  verktyg  finns  där  för  att  eleverna  ska  kunna  arbeta 
effektivt. LY2 kommenterar även lokalernas utformning som sådan. 

Den  fysiska  miljön  måste  vara  funktionell  både  sett  ur  ett  undervisnings-  och 
arbetsperspektiv. För mig som lärare är det viktigt att jag kan komma åt eleverna och 
jobba med dem... instruera dem i olika moment. Samtidigt så måste de kunna planera för 
sina arbeten även vad det avser miljön... ja att de verktyg, maskiner och materiell de 
behöver finns där eller går att få fatt på. De behöver kunna få något slags översikt. Sen 
finns det funktioner som man kanske inte alltid tänker på men det avser exempelvis allt 
från färg- och ljussättning till arbetsplatsergonomi som arbetsflöden... (LY2).
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Återigen ställer jag en något modifierad fråga till de designyrkesverksamma för att se om de 
svarar på ett  sätt  som kan återkopplas dels till  litteraturen men även till  de  svar som de 
undervisande respondenterna. Samtliga YD1-YD3 svarar att miljön är viktig om än på olika 
sätt.  Exempelvis  beskriver  de  behovet  av  funktionalitet.  Framförallt  under  arbetet  med 
uttrycket, det vill säga, att miljöbehoven är styrda av i vilken fas de befinner sig samt vad de 
genomför för arbete under den aktuella fasen. YD1 ger uttryck för att kreativiteten som sådan 
inte är beroende av någon bestämd miljö medan YD3 tydligt deklarerar att miljön är mycket 
viktig under främst idéfasen. Samtidigt är idéfasen den mest kreativa fasen för YD3, det vill 
säga när YD3 söker inspiration.

Det beror mycket på vilket moment eller vilken fas jag är i... om jag är i idéfasen så är 
miljön oerhört viktig just för att den ska kunna inspirera mig i mitt skapade... jag menar... 
om jag jobbar med en textil som ska ha sin form eller på annat sätt ska spegla naturen, 
mjuka organiska former så är just naturen en utmärkt miljö för att hämta inspiration från. 
Det brukar kunna innebära många och ibland långa promenader... Annars så är det mer 
funktionen som är viktig. Att ha en ljussatt miljö med rätt färger är viktigt när jag jobbar 
med  originalframställning  eller  liknande.  Ja...  miljön  skulle  jag  säga  ha  flera  olika 
betydelser för min kreativitet. (YD3).

Då de flesta respondenterna i huvudsak i sina svar avseende miljön som faktor så här långt 
endast berört den fysiska miljön så lyfte jag upp den psykosociala miljön genom att ställa 
frågan, ”på vilket eller vilka sätt upplever du att den psykosociala miljön spelar in i elevernas 
kreativitet?”. De yrkesverksamma lärarna LÄ1-LÄ3 beskrev alla att eleverna måste känna sig 
trygga. Utöver tryggheten så berörde LÄ1 det harmoniska, LÄ2 berörde hur eleverna måste 
tycka att det är roligt att komma till skolrummet. LÄ3 beskrev skolrummet som elevernas 
arbetsplats samt berörde lärarens uppgift.

Ja den är viktig... dels för att eleverna måste kunna känna sig trygga. Det är ju deras 
arbetsplats... eller hur man ska säga. De människor som finns där måste vara kompetenta 
och lyhörda... villiga att hjälpa... visa och naturligtvis undervisa. (LÄ3).

De  tidigare  designyrkesverksamma  lärarna  LY1  och  LY2  berörde  även  de  behovet  av 
trygghet, att miljön måste vara förlåtande. LY1 uttryckte att tryggheten var något de måste få 
känna både ur ett psykiskt och fysisk perspektiv. LY2 uttryckte även elevernas behov av att 
bli sedda och trodda. 

Ja den är utan tvekan viktig. Det handlar ju om allt  från tillgänglighet till lärare, hur 
grupperna sätts samman... att de får känna sig sedda, trodda... Vi arbetar aktivt här på 
skolan med den psykosociala miljön dels mot mobbing som elevernas lika värde och 
liknande. Det är frågor som jag försöker lyfta in i alla moment, arbeten och uppgifter... 
(LY2).

YD1-YD3 fick, på grund av att de inte undervisar, aldrig frågan.

För att  återkoppla till  litteraturen runt miljön och dess utformning så undrade jag vad de 
undervisande respondenterna gjort för att skapa en kreativare miljö. Dock valde jag att inte 
bruka  kreativitetsbegreppet  i  frågan utan  utformade den mer  neutralt,  ”vad har  du haft  i 
åtanke  när  du  utformat  den  miljö  vari  eleverna  ska  arbeta  med  sina  uppgifter?”.  LÄ1 
påpekade i all enkelhet att möjligheten att påverka miljöns utformning inte fanns.
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Jag har inte haft så stor möjlighet att påverka den. Det är lektionssalar... och de ser ut 
som de oftast ser ut. (LÄ1).

LÄ2 arbetar i sin tur aktivt med tidigare elevers arbeten, monterar dem på väggar eller ställer 
ut dem för att de ska kunna fungera som inspiration. Vidare så berättar LÄ2 att maskiner och 
utrustning, även om den hålls på en lägsta nivå, blir av den billigare sorten. Detta tillskriver 
LÄ2 bristen på medel. LÄ3 nämner att förutom att försöka påverka mer så är det att tänka på 
funktionaliteten men återkopplar även till bristen på medel.

Hos de tidigare designyrkesverksamma arbetade de mer aktivt med miljön. Men även här 
återkom bristen på ekonomiska medel i svaren. Annars arbetar båda respondenterna LY1 och 
LY2 aktivt med ljussättning, verktygsval, arbetsplatsergonomi. LY2 berättar hur LY2 lägger 
mycket egen tid vid utformningen av miljön.

Jag har jobbat mycket med att försöka skapa en så professionell miljö som möjligt. Rensa 
bort onödigt krafs... jobba med ljussättning och färger... En färgneutral miljö är viktig om 
man jobbar med färger i sitt projekt så det inte blir konstiga färgstick. Ergonomi är ett 
givet inslag i det jag kan påverka... Ja överlag så har jag lagt mycket personlig tid vid att 
utforma,  anskaffa och bygga en miljö som fungerar bättre och bättre.  Men det  är  en 
ständig kamp med små medel... så man måste vara idérik och innovativ så man hittar 
alternativa, billiga och samtidigt långsiktiga lösningar. (LY2).

YD1-YD3 fick en avslutande fråga av mer allmän karaktär relaterad till miljön. De fick aldrig 
frågan hur de upplever att den psykosociala miljön spelar in på deras egen kreativitet. Utan 
jag bad dem beskriva den eller de miljöer de är mest kreativa i för att se om de gjorde några 
spontana kopplingar, även till den psykosociala miljön. YD1 svarade exempelvis att gruppens 
sammansättning,  som  del  av  miljön  är  mycket  viktig  för  kreativiteten.  Annars  rörde 
respondenternas svar i huvudsak fysiska faktorer som kunde kopplas till funktionalitet eller 
produktens sammanhang.

Funktion,  funktion  och funktion...  det  är  nog alltid  det  som är  viktigast.  Ja  förutom 
kollegor då... jag menar gruppens sammansättning är en del av miljön och den är viktig... 
oerhört viktig. Men annars så är det funktion, så ska jag jobba med inspiration, söka 
svara på vad problemet egentligen är så är det bästa att bygga miljön som produkten eller 
lösningen ska vara i och försöka uppleva vari problemet består... ja om det inte går att 
uppleva den ”in real life”. På samma sätt så är det oavsett vilket moment jag är inne i så... 
ja... funktionen hos miljön är den viktigaste. (YD1).

Då de designyrkesverksamma i  sina  svar  flera  gånger  berört  produktens  sammanhang så 
skickade jag ut en kompletterande fråga till  dem som jag tänkte kunde ge en bild av hur 
utvecklingsmiljön skiljer sig åt beroende på vilken typ av problem som ska lösas. Frågan var, 
”vilka skillnader finns i miljöerna om du ser till skillnaderna i målen som ska uppnås eller 
problemen som ska lösas?". Frågan var svår att förstå enligt YD1 medan YD2 beskrev större 
skillnader i miljön i de tidiga faserna. 

Om man ser till de olika faserna så framträder nog de största skillnaderna i de tidiga 
faserna... just problematisering, studier och idégenerering är moment där det kan finnas 
stora skillnader om man ser till vilket mål vi har eller vilket problem som ska lösas. Det 
gäller för mig och projektet att finna miljöer som är trovärdiga och funktionella relativt 
problemet.  Sen finns det naturligtvis vissa skillnader i  vissa av de andra faserna men 
kanske inte lika tydliga och oftast då av mer teknisk natur. (YD2).
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YD3 uttryckte sig på ett likartat sätt.

Återigen så är det nog så att det under min idéfas är störst skillnader... efter det så är det 
mesta sig likt oavsett vad för produkt eller form jag jobbar med. (YD3).

4.7. Resultatsammanfattning

Respondenternas svar varierar i djup och omfattning men de berör individuellt och relativt 
varandra  samma  begrepp.  Oavsett  vilket  av  de  tre  frågeområdena  frågorna  och  svaren 
handlade om så berörde de begreppet kreativitet utifrån något vi är, gör samt det kreativa 
uttrycket. Inledningsvis så var svaren på frågorna korta och som jag upplevde oreflekterade. 
De korta svaren kan dock ha att göra med att respondenterna tidigt i intervjuerna inte hade 
kommit in i sammanhanget och aktivt börjat reflektera kring begreppet som sådant.

4.7.1. Begreppsuppfattning och tolkning av det kreativa uttrycket

Alla lärare kopplade kreativitetsbegreppet till skapande när de fick frågan vad kreativitet har 
för  betydelse  för  dem.  De  som  endast  arbetar  som  lärare  visade  dock  på  en  låg 
abstraktionsnivå. Så här tidigt i intervjun kan detta eventuellt kan hänföras till som jag skrev 
tidigare att de inte var ”varma i kläderna”. De i läraryrket som tidigare varit eller fortfarande 
är yrkesverksamma inom designyrket visade på en högre abstraktionsnivå och broderade ut 
sina svar redan på den första frågan. De uttryckte båda att kreativitet var det viktigaste eller 
det yrket handlar om oavsett  om vi talar om lärar- eller designyrket.  De i  läraryrket  som 
tidigare varit eller fortfarande är yrkesverksamma inom designyrket gav även här uttryck för 
att kreativitet är något jag är, kan vara, arbetet som sådant men även målet eller lösningen. 

De som endast är yrkesverksamma inom designyrket kopplade på ett tydligare sätt den första 
frågan till de kommersiella krav som ställs på kreativiteten i yrket. De kopplade även tidigt 
ihop kreativiteten med ett mer målorienterat tänkande och sammanhang. Bland de som endast 
är  yrkesverksamma  som lärare  så  kopplades  den  egna  kreativiteten  till  aktiviteten  i  hög 
utsträckning, exempelvis beskrev LÄ1 hur han på fritiden var kreativ i olika aktiviteter. De 
andra två lärarna kopplade den egna kreativiteten inte bara till sin egen fritid eller sina egna 
aktiviteter utan till skolsituationen som sådan och lektionen i synnerhet. Samtidigt gav LÄ1-
LÄ3 mycket olika svar när de beskrev elevernas kreativitet. Exempelvis så upplevde LÄ1 
inte att hans elever var speciellt kreativa samtidigt som LÄ2 uttryckte den raka motsatsen. De 
upplevde dock att eleverna var mer kreativa när de gjorde något som de behärskade. Även 
avseende sammanhangets betydelse för kreativiteten renderade i varierande svar. LÄ1 tyckte 
inte sammanhanget hade någon betydelse för kreativiteten medan LÄ2 och LÄ3 uttryckte att 
sammanhanget var av vikt. LÄ3 nyanserade sitt svar något och kopplade till sammanhanget 
avseende problemet som eleverna arbetar med samt att det sammanhang eleverna arbetar i 
antagligen är av vikt. 

Respondenterna med en fot i läraryrket och den andra i designyrket visade även i svaren om 
sin egen kreativitet, att de reflekterade runt sin kreativitet utifrån fler perspektiv än den egna 
aktiviteten.  De  beskrev  hur  deras  kreativitet  kom  ur  en  orädsla  samt  lyfte  fram  sina 
färdigheter i det att de båda inte behöver tänka eller analysera i arbetet som sådant utan kan 
lägga mer tid och energi på lösandet av problemet. LY2 beskrev även hur han kunde vara mer 
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kreativ även sina förberedelser. De tre in designyrket verksamma beskrev att de var kreativa i 
sin  problemlösandet  eller  skapandet.  YD2  beskrev  även  hur  han  var  kreativ  i  själva 
genomförandet och uttrycket men sa även att han var som mest kreativ i sitt samarbete med 
andra. När LY1 och LY2 skulle beskriva elevernas kreativitet så uttryckte LY1 det på så sätt 
att eleverna inte alltid är så kreativa i kursen. Efter en kort tankepaus så lade LY1 till att det 
framförallt avsåg uttrycket som sådant. LY1 upplevde att eleverna allt för ofta fastnade i olika 
moment  eller  i  bruket  av  enskilda  verktyg.  LY2  uttryckte  samma problem men  beskrev 
samtidigt hur eleverna inte har några problem att vara kreativa även i sitt uttryck så länge de 
har  en bra kunskapsbas att  stå  på.  LY2 beskrev även hur det  tar  lång tid att  lära sig de 
enskilda verktygen som är kopplade till det kreativa uttrycket och designyrket. 

När LY1 och LY2 skulle beskriva sammanhangets betydelse så svarade LY1 att hon upplevde 
att det var två sammanhang som var mest framträdande. Dels produktens, det sammanhang 
där  produkten  ska  användas  men  även  lektionssammanhanget.  Hon  gav  uttryck  för  att 
eleverna ofta kunde ha svårt att problematisera kring produktens sammanhang, det vill säga, 
hur produkten ska användas. LY1 knöt svårigheterna till en rädsla hos eleverna att ta sig an 
det  okända  dels  på  grund  av  att  de  ofta  har  färdiga  bilder  för  produkten  i  fråga  och 
sammanhanget. Hon uttryckte det så att de har svårt att vara kreativa. För de yrkesverksamma 
utan  någon  pedagogisk  erfarenhet,  YD1-YD3  så  låg  tonvikten  i  svaren  på  produktens 
sammanhang. Att veta hur de inhämtar kunskap, information, att kunna skissa, problematisera 
samt diskutera med hjälp av skissen för att komma fram till en i sammanhanget fungerande 
lösning lyftes fram. Exempelvis sa YD2 att de människor, kompetenser han samarbetar med 
utgör en viktig del av sammanhanget men även att  sammanhanget som sådant tillåter det 
arbete som ska genomföras.

Sammanfattningsvis upplevde jag att de tydliga skillnaderna mellan respondenternas svar var 
att lärarna som endast undervisar knyter kreativitet till ett skapande men att de förväntar sig 
att  det  samtidigt  är  något  eleverna är.  De kopplar  sitt  kreativa uttryck till  aktiviteter  och 
reflekterar  inte  djupare.  De kopplar  således  sin  egen kreativitet  i  huvudsak till  uttrycket. 
Avseende elevernas kreativitet så upplever de i en majoritet, endast undervisande lärare, inte 
att  eleverna  är  särskilt  kreativa.  Lärarna  som även är  yrkesverksamma inom designyrket 
knyter an begreppet till  problemlösning samt att det är yrkets kärna (designyrket). De ser 
samtidigt att deras kreativa uttryck har ett större djup och kopplade det kreativa uttrycket till 
orädsla,  verktygskunskap  och  sammanhangets  betydelse.  Lärarna  som  även  är 
yrkesverksamma som designer  upplevde även att  eleverna är  kreativare i  jämförelse  med 
lärarna som inte har samma yrkeserfarenhet inom designområdet.  Respondenterna som är 
yrkesverksamma som designers knöt i högre utsträckning begreppet till något som kan liknas 
vid forskningens definitioner av begreppet men förde även in de kommersiella kraven som de 
arbetar  mot.  Deras  kreativa  uttryck  kopplades  i  högre  utsträckning  till  genomförandet, 
uttrycket och samarbetet med andra.

4.7.2.  Betydelsen  av  erfarenhet  och  färdigheter  för  kreativitet  och  det  kreativa 
uttrycket

För att belysa hur respondenterna upplever betydelsen av erfarenhet och färdigheter så fick 
respondenterna svara på om de kunde uppleva några skillnader i elevernas kreativitet efter 
hand som de genomgår designkursen. Eller i fallet med de yrkesverksamma om de upplevde 
att deras kunskaper om sammanhang, verktyg och deras tidigare erfarenheter har något värde 
för deras kreativitet. 
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Återigen så upplevde jag att de undervisande respondenterna, främst LÄ1-LÄ3 hade svårt att 
hantera abstraktionsnivån i frågan. LÄ1 svarade kortfattat att han inte upplevde att han kunde 
se någon skillnad i elevernas kreativitet efter hand som kursen fortgick. Samtidigt beskrev 
LÄ2 hur de lägger fokus på designprocessen snarare än verktygen som sådana. Han tillade att 
eleverna själva måste lära sig dessa. Men hos LÄ3 så studerar eleverna verktygen och främst 
skiss-  och  modellteknik.  Det  var  även  hos  LÄ3  som  eleverna  tycktes  uppvisa  tydliga 
skillnader även om inte hos alla elever så i varje fall  hos många. Samtidigt så säger alla 
lärarna  att  deras  elever  uttrycker  sig  kreativt  med  olika  verktyg  och  med hjälp  av  olika 
metoder. LÄ1 och LÄ3 säger dock att eleverna lite för snabbt går in på ”en” lösning och är 
oftast  inte  villiga eller  beredda att  prova fler.  LÄ3 säger  att  de som är mest  benägna att 
uttrycka sig kreativt med verktygen är de som har tidigare erfarenheter av dem eller de som 
lägger ner tid och arbete för att lära sig dem. 

Samtliga,  LÄ1-LÄ3 upplever  även att  elevernas kreativa uttryck utvecklas  om än i  olika 
omfattning.  De  verksamma  inom  design-  och  läraryrket  svarade  båda  att  de  upplevde 
skillnader i elevernas kreativitet. De svarade båda att de såg en förändring eller utveckling i 
hur eleverna förhöll sig till verktygen och metoderna. LY2 gav även uttryck för hur eleverna 
var  mer  kreativa mot  slutet  i  hur  de hanterade eller  tog sig an problemställningen i  sina 
uppgifter.  LY1 beskriver även hur eleverna arbetar med skisser,  CAD och olika typer av 
modeller för det kreativa uttrycket. Men att en del elever även går utanför dessa tre verktyg 
och provar att använda fotografering, film och liknande för att dels dokumentera produktens 
sammanhang  samt  för  att  skapa  presentationsmaterial.  Detta  är  något  som  även  LY2 
beskriver. LY1 och LY2 känner båda två att eleverna utvecklas avsevärt under kursens gång 
vad det avser det kreativa uttrycket. LY2 betonar vikten av att ge eleverna väl kravställda 
uppgifter att jobba och öva mot. 

De tre  utan någon pedagogisk vana,  YD1-YD3 svarade alla tre  att  verktygskunskapen är 
mycket viktig. Dels för att arbetet med uttrycket ska kunna ske oreflekterat så att energin och 
kreativiteten kan fokuseras på problemlösning relativt målet men även för att de lättare kan 
planera arbetet i gruppen. Detta är viktigt när de i vissa fall inte behärskar ett verktyg fullt ut 
men såpass att  de vet  vad som krävs av någon annan i  arbetet  med verktyget.  Avseende 
kunskapen om sammanhanget så differentierade sig svaren något men gemensamt för dem 
var  att  produktens  sammanhang  och  kunskap  om  hur  man  inhämtar  kunskap  om 
sammanhanget var viktig. YD2 gav uttryck för att han upplevde att det var till hans fördel att 
tidigare ha arbetat med de aktuella produkterna och i de miljöer där dessa brukas. 

Vad det avser det kreativa uttrycket så betonar alla tre designers att de arbetar mycket med 
skissen på olika nivåer och plan. Det är, säger de, deras viktigaste verktyg och främst för att 
kunna kommunicera idéer, tankar och sedermera även resultatet. Utöver skissen så arbetar de 
med modeller och i olika digitala verktyg som CAD och CAID. YD3 beskriver hur hon även 
arbetar med alternativa uttryck som tavlor för att skapa förlagor.

De  tydligaste  skillnaderna  mellan  respondenterna  var  att  lärarna  utan  erfarenhet  inom 
designområdet  i  en  majoritet  betonade  designprocessen  men  tyckte  inte  att  studierna  av 
verktygen var viktiga. Däremot lärarna med yrkeserfarenhet (design) upplevde dessa studier 
som viktiga och att  eleverna utvecklas  snabbare  om eleverna får  träna på verktygen.  De 
yrkesverksamma (design) gav uttryck för att deras färdigheter avseende verktyg var mycket 
viktiga därför att de kan arbeta mer oreflekterat med verktygen och fokusera på produkten, 
lösningen eller problemet. 
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4.7.3. Miljöns betydelse för kreativiteten

På frågan om respondenterna upplever att miljön har någon betydelse för elevernas kreativitet 
så framkom att majoriteten av de som endast undervisar, LÄ1-LÄ3, ansåg att miljön var av 
betydelse  eller  till  och  med  viktig.  LÄ2  uttryckte  exempelvis  vikten  av  att  miljön  var 
inspirerande medan LÄ3 tryckte på vikten av en funktionell miljö. LÄ1 sade att han inte 
visste om han tyckte att miljön spelade så stor roll. I svaret kunde jag även skönja en viss 
uppgivenhet då LÄ3 gav uttryck för att de måste arbeta med det som finns. 

Den psykosociala miljön ansåg alla respondenterna var av betydelse. Eleverna måste känna 
sig trygga, känna att de blir  trodda och välkomna. LY2 menade att de arbetar aktivt med 
frågor avseende den psykosociala miljön på den skolan han arbetar. De undervisande lärarna 
med  erfarenhet  från  designyrket  var  samstämmiga  i  betydelsen  av  en  professionell  och 
funktionell miljö. Eleverna måste arbeta i ett sammanhang som överensstämmer med de mål 
utbildningen har. LY2 tryckte på vikten av att rätt material, utrustning och maskiner fanns 
tillgängliga.  Utöver  detta  så  berörde  LY2  även  vikten  av  färg-,  ljussättning  samt 
arbetsplatsergonomi. De yrkesverksamma utan pedagogisk erfarenhet gav alla uttryck för att 
miljön var viktig för deras kreativitet. 

Samtliga  lärare  utom LÄ1 arbetar  aktivt  med miljön i  någon utsträckning även  om LY2 
menade att han har arbetat mycket aktivt med skapandet av en professionell miljö. Samtliga 
lärare  menade  samtidigt  att  bristen  på  ekonomiska  medel  var  ett  problem.  De 
yrkesverksamma  utan  pedagogisk  erfarenhet,  YD1  och  YD2,  uttryckte  avseende  miljöns 
betydelse för kreativiteten att det är starkt beroende av vilken fas de var i. YD1 uttryckte det 
på ett sådant sätt att ”kreativ kan jag vara i vilken miljö som helst”. Den fysiska miljön ansåg 
dessa tre  var viktigare i  de faser  och moment de behövde producera något,  det  vill  säga 
skissa, bygga modeller eller arbeta med datorer. YD1-YD3 fick även frågan vilken miljö de 
upplevde att de var mest kreativa i och svaren varierade inte i så stor utsträckning. Även om 
det berodde på vilken fas de var i så talade de alla om funktionaliteten, vikten av att ha rätt 
materiel tillgängligt eller i de fall de arbetade med idégenerering, rätt miljö. De betonade att 
det fanns skillnader i miljöernas utformning och funktionalitet beroende på vad målet med 
arbetet var.

Skillnaderna avseende miljöns betydelse avsåg betydelsen av vad som var viktigt i miljön. 
Lärarna utan yrkeserfarenhet (design) ger alla uttryck för att miljön är viktig och majoriteten 
av dem också att den måste vara inspirerande och trygg. Endast en av dem lyfte även fram 
miljöns funktion. Lärarna med yrkeserfarenhet (design) betonade att miljön är viktig ur flera 
aspekter,  bland  annat  funktionalitet,  psykosociala  faktorer  men  även  ergonomi.  De 
yrkesverksamma  (design)  lade  tonvikten  avseende  miljöns  betydelse  på  funktionalitet  i 
relation till arbetet med uttrycket men även utifrån perspektivet kreativitet i samband med det 
tidiga arbetet, det vill säga problemlösningen som sådan.
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5. Diskussion

5.1. Inledning 

I  avsnitt  5  avses  att  föra  en  diskussion  där  jag  kopplar  ihop  respondenternas  svar  med 
litteratur och styrdokument. Under 5.2. diskuterar jag begreppsuppfattning och tolkning och 
försöker koppla diskussionen till den redovisade litteraturen under avsnitt 2.2. Jag har valt att 
även lyfta med hur de upplever att de själva samt eleverna uttrycker sin kreativitet i kapitlet 
eftersom många av respondenterna samt  även litteraturen visar  på  att  det  är  det  kreativa 
uttrycket som ligger till grund för bedömningen av vad som är kreativt. Sedan diskuterar jag 
under  5.3.  erfarenheternas  och  färdigheternas  betydelse  för  kreativiteten  med  stöd  av 
respondenternas svar och den litteratur jag redogjort för under avsnitt  2.3. samt utvecklar 
mina tankar avseende vad vi som lärare kan eller till och med måste göra för att nå målen 
med våra medel. Under 5.4. diskuterar jag miljöns betydelse för kreativiteten med stöd av 
respondenternas svar och litteraturen jag redovisat under avsnitt 2.4. Här utvecklar jag, precis 
som i avsnitt 5.3., mina egna tankar kring vad vi som lärare kan göra själva, med stöd av 
skolan men även med stöd av eleverna.

5.2. Begreppsuppfattning och tolkning av det kreativa uttrycket

Respondenterna  visar  i  resultaten  att  de  har  en  bred  och  endast  i  ett  mindre  antal  fall 
varierande definition av begreppet kreativitet och dess innebörd av densamma så till vida att 
de begränsar den till ”skapande”. Gemensamt för de undervisande respondenterna var dock 
att de definierar kreativitet ur ett pedagogiskt perspektiv som inte är relaterat till yrket design 
vilket de undervisar i. Samtidigt uttrycker en av de lärare som även är yrkesverksam inom 
design  vad  kreativitet  betyder  för  henne,  ”kreativitet  är  nog  det  viktigaste  vi  har  som 
yrkesmän... oavsett om jag menar som lärare eller som formgivare”. (LY2). Att kreativitet 
som  begrepp  lämnar  många  öppningar  till  anpassning  gentemot  olika  professioner  och 
forskningsområden berör Levin (2008) i sin avhandling. Vi bör även vara på det klara med att 
designämnet är ett karaktärsämne på gymnasieskolans tekniska program. Det är att betrakta 
som ett ämne med yrkesmässiga inslag så till vida att ämnet ska ge eleven  kunskap om vad 
yrket  handlar  om. Eleverna ska också i  stor  utsträckning kunna reproducera och tillämpa 
kunskaperna själva både i ämnet men även i sin egen vardag. Redan i bakgrunden lyfter jag 
fram min uppfattning som kommit ur många och långa samtal med elever och kollegor inom 
mitt ämnesområde design som jag tyckte visade på att kreativ är något individen kan vara 
(är),  göra  (arbetet)  samt  har  gjort  (produkten  eller  resultatet)  eller  för  att  uttrycka  det  i 
enlighet med titeln på mitt arbete, kreativitet kan fungera både som mål eller medel. Detta 
upplever  jag  att  litteraturen  samt  respondenterna  visar  på  olika,  men  ändå  sammantaget, 
likartat sätt. 

Rydhammars definition av kreativitet ger på ett bra sätt relativt den övriga litteraturen samt 
respondenternas  svar  en  bild  av  vad  som  menas  med  kreativitet.  Detta  då  både 
respondenterna och litteraturen på olika sätt tar upp vad kreativitet är definitionsmässigt men 
även  vad  som  krävs  för  att  vi  som  betraktare  ska  kunna  avgöra  vad  som  är  kreativt. 
Exempelvis  Vygotskij  (1995) som beskriver  att  ”desto mer barnet  har  tillägnat  sig,  desto 
större  möjligheter  har  barnet  att  vara  produktiv  och  skapa  mer  betydelsefulla 
fantasikonstruktioner.” Vygotskij (1995 s 53). Dock upplever jag att Rydhammars definition 
behöver utvecklas avseende vad som menas med ”en persons kapacitet” samt kanske är det 
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inte nödvändigt att det är något som ”accepteras av experter” om vi inte väljer att jämställa 
begreppet expert med exempelvis en van användare eller lärare. 

Med  kreativitet  menas  en  persons  kapacitet  att  producera  nya  och  originella  idéer, 
insikter,  omstruktureringar,  uppfinningar,  produkter  eller  konstnärliga  objekt  som 
accepteras av experter att vara av vetenskapligt, estetiskt, socialt eller teknologiskt värde.
(Rydhammar 1996 s 6).

Definitionen är inte optimal om vi ser till utbildningssituationen. Ett försök till en utvecklad 
eller anpassad definition av kreativitetsbegreppet med grunden i Rydhammars definition för 
designkurserna eller motsvarande kunde enligt min uppfattning vara:

Kreativitet är förmågan att skapa eller producera lösningar som är både nymodiga för 
eleven  men  även  ändamålsenliga  avseende  sammanhanget.  Som  kan  bedömas  och 
accepteras av ”experter” (lärare) eller motsvarande att vara av ett estetiskt, socialt eller 
teknologiskt värde. 

Respondenterna ger en bild av hur kreativiteten upplevs av dem både i deras roll som kreativa 
individer men även i deras roll som betraktare avseende elevernas kreativitet och kreativa 
uttryck. I deras roll som betraktare kan de inte se det arbete som pågår i tanken hos eleverna, 
de tankeprocesser som ligger till grund för hur tidigare erfarenheter kopplas samman med nya 
behov. De undervisande respondenterna kan inte se vad som fattas eleverna avseende dessa 
tidigare  erfarenheter,  heller  inte  alltid  vad  som fattas  eleverna  avseende färdigheter  eller 
kunskaper. Betraktaren oavsett om det är läraren eller någon annan, som står utanför elevens 
kreativa  tankeprocess  kan  endast  uppleva  kreativiteten  i  slutresultatet,  produkten  eller 
uttrycket. Men även i viss utsträckning uppfatta det rent fysiska eller uttalade arbetet som 
krävs för att nå dit.

Ingen av de lärare vilka endast undervisar berörde det nyskapande, originella, eller elevernas 
eventuella insikter eller produkter. Det var någon som berörde det konstnärliga men i ordalag 
som något  de  är  intresserade  av.  De  berörde  inte  heller  i  någon  större  utsträckning  det 
kreativa uttrycket eller dess produkter vilka om jag utgår från litteraturen kan vara givna mått 
på kreativiteten. Om läraren ska kunna göra en sådan bedömning så ställer det höga krav på 
den som undervisar. Han eller hon måste vara något av en expert inom området om man ser 
till Rydhammars definition, för att kunna avgöra om uttrycket eller produkten är ett uttryck på 
kreativitet. Orsaken till slutsatsen är främst de yrkesverksamma (design) som på ett tydligt 
sätt knyter an till både det nyskapande, originella men även till det kreativa uttrycket som de 
kommunicerar med.

Trots  det  mål  som anges  i  styrdokumenten,  ”...elevers  allsidiga  personliga utveckling till 
aktiva,  kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande  individer  och  medborgare.” 
Utbildningsdepartementet (Skollagen. Lag 2010:800). Så finns det idag inga mål avseende 
det  kreativa  uttrycket  eller  motsvarande  utan  Skolverket  lägger  i  ämnesplanen  fokus  vid 
processen, ”... undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa 
och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds...” 
Skolverket (Ämnesplan för design). Läser vi vidare i ämnesplanen för design så tar den nya 
ämnesplanen i ämnet även upp tio olika punkter som tar upp kunskaper och förmågor som 
eleven ska ha tillgodogjort sig eller i varje fall haft möjligheten att tillgodogöra sig. Samtidigt 
svarar en av lärarna utan yrkeserfarenhet (design) ”...jag tar nog inte upp så många verktyg...” 
(LÄ1). Så hur ska den undervisande läraren kunna avgöra om eleven är kreativ annat än 

36



genom att förvänta sig eller kräva att eleven i ämnet producerat något som kan bedömas? Den 
undervisande  läraren  behöver  skapa  en  situation  där  eleven  kan  skapa  de  nödvändiga 
kopplingar  som  krävs  mellan  elevens  tidigare  erfarenheter  och  kunskaper  och  samtidigt 
kombinerar dessa med de nya kunskaperna. Exempelvis genom att använda de verktyg och 
metoder som tillämpas i designyrket och sedan kombinera dessa med elevens intressen. En av 
lärarna gav uttryck för att det är lättare att motivera eleven till arbete då eleven är intresserad, 
antingen av det som tas upp i ämnet eller det ämnet har som mål. Detta kräver även att läraren 
i designämnena har den nödvändiga kunskapen i ämnet som sådant samt är öppen för nya 
inslag så att elevens behov kan få ett gensvar.

Trots att flera av respondenterna berör det kreativa uttrycket flera gånger kopplar de inte den 
tysta process som eleverna antagligen genomgår när de försöker anpassa och modulera den 
nya eller nyvunna kunskapen och göra den till sin egen till kreativ utveckling eller kreativitet. 
Flera av de enbart undervisande lärarna säger att de inte undervisar i verktygskunskap, det 
vill  säga,  skissteknik,  modellteknik  och  liknande  utan  lägger  fokus  vid  designprocessen. 
Eleverna  förväntas  sedan  själva  förstå  vikten  av  kunskapen  om dessa  verktyg  och  även 
faktiskt lära sig dessa. Att eleven ges möjligheten att lära sig det som krävs för att kunna 
uttrycka sin kreativitet i ämnet kan ses som en självklarhet. Men samtidigt uttrycker sig flera 
av de undervisande respondenterna på ett sådant sätt att jag inte kan anta annat än att de inte 
upplever verktygen som särskilt viktiga för uttrycket. Det uppstår här en konflikt mellan den 
kreativitet som eleverna besitter men inte kan uttrycka, samt det uttryck som är nödvändigt 
för att få ett mått på kreativiteten. Likaså är uttrycket nödvändigt ur ett elevperspektiv då 
uttrycket eller resultatet även för eleven fungerar som ett kvitto på att eleven har presterat 
eller tillgodogjort sig ny kunskap vilket jag även berör under nästa avsnitt.

Sammantaget upplever jag att det finns mycket kvar att göra och belysa avseende kreativitet 
och kreativitetsbegreppet i den svenska gymnasieskolan. Styrdokumenten som på olika sätt 
kravställer  skolan och lärare i  sina aktiviteter  men även på olika sätt kravställer eleverna 
avseende vad de ska ha uppnått i form av förmågor, färdigheter och kunskaper kräver mycket 
tolkningar  från  inte  bara  lärare  utan  även  elever.  Det  är  självklart  att  läraren  ska  kunna 
fungera som ett verktyg för eleverna i tolkningarna av styrdokumenten och kraven. Men detta 
kräver  att  lärarna  har  en  samsyn  i  grunden  avseende  vad  som  menas  med  begreppen, 
förmågor och färdigheter.

Avseende det kreativa uttrycket så behövs det även här mycket arbete. Exempelvis så kan 
lärare inte hantera det kreativa uttrycket relaterat till yrkesområdet om lärarna samtidigt inte 
har  erfarenhet  av  det.  Samtidigt  så  upplever  jag  efter  att  jag  studerat  litteraturen  och 
respondenternas svar att det är relevant att erfarenheten är knuten till designyrket. Främst i 
och med att det i yrket finns en tydlig koppling mellan resultatet och användare likväl som att 
uttrycket  i  huvudsak  är  en  metod  för  kommunikation.  Även  de  bedömningsgrundande 
värderingar som anges i Rydhammars definition innebär krav på erfarenheter som återfinns i 
designyrket. Det tycks ändå som att lärare lägger fokus på just de kreativa processer som 
efterlyses i målen för designämnet, Skolverket (ämnesplan för design). Frågan kvarstår dock 
om  skolan  uppfyller  det  mer  övergripande  målet  att  skapa  en  mer  kreativ  människa, 
medborgare som skollagen säger, Skollagen (2010:800).

37



5.3. Betydelsen av erfarenheter och färdigheter för kreativitet och 
det kreativa uttrycket

Bland de yrkesverksamma så rådde det inte någon tvekan om att kunskaperna de genom åren 
förskansat sig om sammanhang och olika verktyg som sedan omvandlats eller förädlats till 
något  som kan betraktas  som färdigheter  var  av mycket  stor  betydelse.  De undervisande 
lärarna utan någon yrkeserfarenhet inom designområdet uttryckte sig på ett sådant sätt att jag 
inte  kan  anta  något  annat  än  att  de  upplever  att  de  verktyg  och  metoder,  förutom 
designprocessen, inte är nödvändigt att lära sig eller att det kan lämnas till elevens godtycke. 
Jag  kan  inte  med  säkerhet  säga  att  de  har  fel  men  om  den  rådande  utformningen  av 
designämnet är en spegling av samhället och designyrket så väljer de att förkasta många års 
samlad kunskap om ämnet. Kan det även vara så som flera av respondenterna säger att den 
bristfälliga eller uteblivna kreativiteten eller uttrycket därav kan härledas till förkastandet av 
färdigheter  i  och förmågor  att  hantera verktyg och metod? Grundläggande kunskaper om 
verktygen är ett krav för att utveckla de färdigheter som krävs för yrket. I litteraturen betonar 
exempelvis  Csikszentmihalyis,  Amabile,  Vygotksij  behovet  av  ”aquired  skills”  samt 
”knowledge” vilket  jag tolkar är nödvändigt för att  inte energin i  arbetet med att lösa ett 
problem ska  fokuseras  eller  läggas  på  att  mäta  sig  mot  de  regler  som Björklund  berör 
avseende explicit  kunskap. Att  reglerna finns där är för den förtrogne självklart  men inte 
nödvändigtvis uttalat då den förtrogne redan har gjort kunskapen till sin egen. Exempelvis 
beskriver  en av lärarna  (LÄ3) utan yrkeserfarenhet  (design)  hur  hon upplever  att  hennes 
elever är mer kreativa när de tar åt sig kunskaper om, och övar användandet av olika verktyg.

De respondenterna vilka har erfarenhet av designyrket tar alla upp och berör sitt förhållande 
till verktygen. Vikten av att kunna dessa betonas med ”i huvudsak sitter det i ryggmärgen”. 
YD2 (Intervju med yrkesverksam designer). De respondenter vilka nu undervisar men sedan 
tidigare arbetat inom eller fortfarande arbetar inom designyrket beskriver även att elevernas 
uttryck  utvecklas  snabbare  när  de  får  arbeta  med  och  träna  på  bruket  av  verktygen  och 
metoderna. Det torde finnas incitament för ett större fokus på elevens behov av att lära sig 
men även på själva undervisandet av de verktyg som är att betrakta som grundläggande i 
yrket. Analysmetoder, skissteknik, modellteknik och designprocessen eller designprocesser är 
verktygs- och metodkunskaper som betonas i olika utsträckning av de inom designområdet 
yrkesverksamma men även tas upp i  ämnesplanen för design, Skolverket (Ämnesplan för 
design).  Lärarna  med  yrkeserfarenhet  inom  designyrket  samt  de  yrkesverksamma  inom 
designområdet  talar  om vikten av att  kunna skapa sig en bild av sammanhanget  i  vilken 
lösningen eller produkten ska användas. De talar om att inte behöva tänka på hur verktyget 
fungerar, exempelvis i skissandet. De talar om ett intuitivt beteende, något som kan ses som 
ett automatiserat beteende. 

Jag  vill  även  ta  upp  aspekten  om kunskapen  att  kunna  uttrycka  sig  relativt  det  kreativa 
uttrycket utifrån ett annat perspektiv som Vygotskij berör. Även om eleven inte längre är ett 
barn behöver eleven innan kunskaperna befästs och blivit till en förmåga, det vill säga en 
förtrogenhet,  fortfarande  återkoppling  från  läraren.  Om  inte  eleven  får  möjligheten  att 
utveckla verktygen för att uttrycka sig inom det aktuella ämnet så finns där inte heller något 
för läraren att bedöma, diskutera och därför inte heller något att skapa en återkoppling utifrån.

Sammanfattningsvis  upplever  jag  att  betydelsen  av  erfarenhet  och  färdigheter  är  av  stor 
betydelse.  Oavsett  om vi  ser  till  elevernas  erfarenheter  eller  tidigare färdigheter.  Tidigare 
erfarenheter  och  färdigheter  måste  användas  i  undervisningssituationen  av oss  lärare  och 
användandet av elevernas intressen för att uppnå utveckling hos eleverna kan på ett positivt 
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sätt fungera som motor och driva deras lust att prova och lära sig nya verktyg och metoder 
vilket  ett  par  av  lärarna  exemplifierar.  Detta  betonar  även  Vygotskij  (1995)  och 
Csikszentmihalyis  (1995)  med ord som, ”erfarenheter”  och ”färdigheter”.  Eleverna måste 
även  kravställas  på  ett  tydligare  sätt  så  att  de  vet  vad  som förväntas  av  dem inte  bara 
avseende resultatet i en uppgift utan även avseende vägen dit. Detta ställer höga kunskaps- 
och färdighetskrav på oss lärare som undervisar i designämnen men även på skolan avseende 
verktygs-  och  maskintillgänglighet  vilket  de  inom designyrket  verksamma tydligt  uttalar. 
Även här så frågar jag mig om eleverna når upp till de förmågor, färdigheter och kunskaper 
som ämnesplanen för design efterlyser. Att eleven ges möjligheten att utveckla sina förmågor 
i  de  olika  verktyg  och  metoder  som  yrkesverksamma  designers  använder  är  ett  krav  i 
styrdokumenten men har även en belönande funktion för eleven då eleven i slutresultatet får 
ett kvitto på vad eleven har lärt sig. Likaså får vi som lärare ett uttryck att diskutera och 
sedermera bedöma. Även här ställs det krav på oss lärare avseende kunskap och erfarenhet 
som är relevant och aktuell. 

5.4. Miljöns betydelse för kreativiteten 

Avseende  skolrummet  så  får  jag  intrycket  av  att  det  finns  mycket  att  göra.   Vissa  av 
respondenterna tar upp en risk som kan kopplas till den uteblivna kreativiteten är när den 
undermåliga  eller  ickefunktionella  miljön  får  påverka  eleverna  utan  åtgärd  och  då  kan 
fungera passiviserande på dem. Bjurström (2004). Vikten av en väl fungerande miljö berör 
Vygotskij när han säger att förutsättningen för elevens lärande är att uppmärksamma elevens 
miljö  eftersom  det  är  miljön  som  förmedlar  och  bär  kunskaper,  erfarenheter  och 
förväntningar.  Vygotskij  (1995).  Bland lärarna var  svaren avseende miljöns  betydelse  för 
kreativiteten  varierande  och  skillnaden  var  tydligast  mellan  de  lärare  som  även  har 
yrkeserfarenhet  inom designyrket  relativt  de  som inte  har  det.  Jag menar  att  orsaken till 
skillnaderna kan relateras  till  designyrkets  natur  vilket  i  stor  utsträckning handlar  om att 
reflektera runt artefakters och miljöers påverkan på användaren.

Några av lärarna talade om hur de monterade upp tidigare elevers arbeten på väggarna för att 
dessa skulle fungera som inspiration, ”Jag sätter som jag sa upp tidigare elevers arbeten... tror 
att det är viktigt att jag inte bara väljer ut de goda exemplen.” (LÄ2). Den inspiration vilken 
lärarna eftersträvar kan diskuteras då elevernas inspiration i huvudsak borde vara arbeten som 
skapats av faktiska yrkesmän och kvinnor främst på grund av att, som Vygotskij uttrycker det, 
”det är miljön som förmedlar och bär kunskaper, erfarenheter och förväntningar.”. Vygotskij 
(1995). Om rummet smyckas med tidigare elevers arbeten, är det vad vi förväntar oss av 
eleverna, att de ska repetera de tidigare arbetena eller är målet med utbildningen att eleverna 
ska sträva mot högre mål, nivåer eller kunskaper? Om miljön smyckas för inspiration inom 
yrket så torde det professionella uttrycket vara en bättre källa för inspiration på samma sätt 
som vikten av att arbeta med professionella verktyg, material eller som att i andra ämnen 
arbeta med matematik eller det engelska språket. 

De  två  undervisande  respondenterna  med  erfarenhet  inom  designyrket  talar  även  om 
färgsättning som något relevant, exempelvis berör LY1 vikten av en färgneutral miljö. Vikten 
av en exempelvis färgneutral miljö är främst att arbetet med färger, färgsättning av produkter 
och liknande inte ska störas av omgivande miljös färger. Exempelvis så uppstår ett gulstick i 
vita papper när ljuset reflekteras från de omgivande ljust gulmålade väggarna.
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Det bör ses som relevant att eleverna får arbeta med sina ämnen i lokaler som inte bara är 
funktionella och flexibla utan framförallt professionella i någon utsträckning. Ljussättning, 
färgsättning och arbetsplatsergonomi bör så långt det är möjligt vara tillfyllest. Även om inte 
miljön som sådan är det enda som krävs så bör om eleven förväntas prestera produkter och 
lösningar inom ramen för ett ämnesområde även miljön stämma utifrån det aktuella ämnet. På 
så vis att elevens agerande blir i enlighet med det önskvärda resultatet. Detta berör de lärare 
som även är yrkesverksamma inom designyrket i sina svar. Likaså pratar Björklid (2005) och 
Vygotskij (1995) om miljöns betydelse för lärandet och miljöns påverkan på individen eller 
eleven. Strandberg (2006) beskriver rummet som en fond för lärande och Bjurström (2004) 
tar upp vikten av att inte bara lyfta fram rummets pedagogiska värde utan förena moderna 
pedagogiska rön med ny, modern och funktionell design. Bjurström förklarar att föreningen 
av moderna pedagogiska rön med ny,  modern och funktionell  design även är nödvändigt 
eftersom skolrummet idag är konkurrensutsatt på olika sätt av andra aktiviteter och rum.

De flesta lärarna berörde i någon utsträckning den psykosociala miljön. Främst i ordalag som 
trygghet, inspiration, roligt att komma dit. Det var även en av respondenterna som tog upp 
behovet av tillgängliga lärare. Samtliga lärare ger dock i sina svar en antydan om att de själva 
och/eller  deras  skolor  på  olika  sätt  arbetar  med  frågor  relaterade  till  den  psykosociala 
arbetsmiljön. Jag upplever dock att flera av lärarna i sina svar visar tendenser på att de inte 
lyckas uppnå det klimat i skolrummet som berörs i Göran Ekvalls tio dimensioner (se avsnitt 
2.4. Miljöns betydelse för kreativiteten). Även om min undersökning inte har det djup som 
krävs  för  att  slå  fast  att  det  ”är”  på  det  sättet.  Men  samtidigt  ger  både  lärare  och  de 
yrkesverksamma  inom  designyrket  på  olika  sätt  uttryck  för  dessa  dimensioner. 
Respondenterna tar i sina svar upp trygghet, våga eller mod, viljan att komma dit, tycka att 
det är roligt, tillgänglighet till lärare och konflikter vilka alla är delar av, eller i sin helhet, de 
dimensioner som Ekvall redogör för.

Flera av respondenterna tar även upp att de inte ”kan” påverka skolrummet, eller som en av 
LÄ1 svarade, ”Det är lektionssalar... och de ser ut som de oftast ser ut.” Lärare och skolan 
kunde innan skolrummet ska tas i besittning för den aktuella verksamheten föra en tydligare 
dialog om vad som ”krävs” för att bedriva dessa ämnen. I allt för många fall får jag intrycket 
av  att  lärarna  och  skolledningen  sällan  har  haft  möjligheten  att  vara  med  och  påverka 
utformningen  av skolrummet.  När  flera  av  respondenterna  påtalar  bristen av ekonomiska 
medel som den främsta orsaken till att lokalerna inte har en nödvändig funktionalitet eller där 
bristen på pengar får fungera som ett incitament för att inte göra något eller ens reflektera 
över vad läraren och skolan kan göra. Så kan detta innebära att vi som lärare överför en bild 
av inte bara yrket på eleven utan även av skolrummet som inte stämmer. Det går att göra 
mycket med små medel vilket även en av respondenterna påtalar. I det att läraren själv gör 
mycket arbete med utformningen av miljön, montering av möbler, maskiner och liknande.

Sammanfattningsvis upplever jag att lärare och skolan kan arbeta aktivt med ofta små medel 
och samtidigt erhålla en i de flesta fall fungerande miljö. Flera av respondenterna visar i sina 
svar att trots begränsande resurser så är detta möjligt. Avseende den psykosociala miljön så 
krävs det här mer arbete för att utveckla förståelse för hur den påverkar eleven såväl som 
läraren, vilket lärarna i min undersökning visar i sina svar då de begränsar sig till att tala om i 
huvudsak trygghet.
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6. Kritisk granskning av det egna arbetet
Så här efter att jag slutfört arbetet ser jag att det finns många saker jag skulle velat gjort eller 
genomfört på ett annorlunda sätt. Avseende min frågeställning så kan jag så här i efterhand 
känna att jag kunde snävat ner den mer. Lagt tid och energi på ett område och berört de andra 
mer ytligt. Jag upplever själv att jag tidigare skulle lagt mer arbete på att jämföra litteraturen, 
ställa de olika forskarna mot varandra eller i de fall där det var lämpligt förstärka varandras 
påståenden och/eller teorier.

Jag kan även konstatera att det finns en uppenbar fara i att jag arbetat mot de styrdokument 
som upprättats för den ”nya gymnasieskolan” i och med att respondenterna inte ännu har 
någon formell erfarenhet att arbeta mot dessa. Jag har dock gjort antagandet att många av 
respondenterna  inte  kommer  att  förändra  sin  undervisning nämnvärt  samt  att  flera  av  de 
aktuella  skolorna  inte  kommer  att  bedriva  undervisning  i  mer  än  kursen  ”Design  1”. 
Skolverket (Ämnesplan för design).

Jag känner själv att jag borde ha sökt fler respondenter för att haft en möjlighet att spela in 
samtliga intervjuer eftersom risken finns att jag missat vital information vid de intervjuer där 
jag i arbetet inte kunnat göra det. Inspelningen av intervjuerna hade även gjort det enklare att 
ställa mer spontana följdfrågor som jag sedan kunde kontaktat övriga respondenter för att få 
kompletterande svar.

Jag upplever även att mitt arbete i vissa fall visar på svårigheten att bibehålla rätt form, passiv 
eller aktiv form i språket. Vilket kan göra det svårt för läsaren att få en korrekt syftning i det 
jag  påstår  eller  beskriver.  Likaså  har  jag  lärt  mig  att  vara  noggrannare  med  att  spara 
anteckningar  jag  genererar  under  förstudierna.  Slarv  här  har  inneburit  att  jag  vid 
slutredigeringen inte kunnat återkoppla vissa tolkningar av andra forskares resonemang till 
sidor när jag har refererat. Språkligt kan det även vara värt att tidigare göra en genomgång av 
texten och redigera bort för långa meningar eller om man som jag har en tendens att skriva 
med bisatser, justera dessa på ett sådant sätt att man skapar ett bättre flöde i texten. Detta är 
något som överlag förenklar läsningen för läsaren.
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Bilaga 1 - Intervjuguide


