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I läroplaner och examensmål nämns att den kreativa förmågan ska stimuleras. Inom det entre-
prenöriella lärandet är talet om kreativitet grundläggande. Syftet med denna undersökning är 
att förena dessa och utreda hur begreppet kreativitet definieras av gymnasielärare som under-
visar entreprenöriellt. Undersökningen fokuserar på hur fem lärare i två lärarlag upplever be-
greppet och hur det tar sig uttryck i deras undervisning.           
     Undersökningen är huvudsakligen deskriptiv och har en sociokulturell grund. Som metod 
valdes kvalitativ intervju för att få en nyansrik bild av lärarnas definierande. Intervjun utar-
betades och tematiserades utifrån en uppdelning av kreativitetsbegreppet i person, process, 
produkt och plats. Uppdelningen valdes för att göra det abstrakta begreppet mer hanterligt vid 
analys, jämförelse och koppling till didaktiska aspekter.  
    Vid jämförelsen mellan de båda lärarlagen framkom endast små skillnader i synen på be-
greppet. Skillnaden låg delvis i lärarlagens syften med kreativitet i undervisningen, om kreati-
viteten utgjorde ett mål i sig eller ett medel för inlärningsprocessen. Det ena lärarlaget strä-
vade efter att utveckla elevens kreativa förmåga till att bli ett medel för att nå upp till högsta 
kunskapskriteriet, och därmed förbereda dem inför vidare studier och vuxenliv. Det andra 
lärarlaget lade större vikt vid kreativitet som mål i sig med hänvisning till en föränderlig 
framtid och ett livslångt lärande. 
     Vidare visar undersökningen att definitionen av vad som värderas som kreativt är diskurs-
styrt. Att definiera vad som utmärker en kreativ person, vad som stimulerar en kreativ process 
eller vad som utmärker en kreativ produkt är komplext och subjektivt. Den kreativitet som 
eftersträvas ska passa in inom skolans ramar och mål. Det är viktigt för lärare att fundera 
kring hur de bidrar till kreativitetsdiskursen när de avgör vad som är kreativt – vilken kreati-
vitet stimuleras och vilken hämmas? 
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Förord 
 

Vi vill tacka de lärare som tog sig tid och svarade på alla våra frågor. Det var mycket tydligt 
att de lärarlag som vi kom i kontakt med hade utvecklat en egen kreativ produkt – den utbild-
ning de erbjuder eleverna. Den entusiasm och engagemang de kände inför sitt arbete var 
mycket inspirerande. Vi vill också tacka den lärare som tipsade om lärarlag som undervisar 
entreprenöriellt och därmed möjliggjorde vår undersökning. Ett stort tack riktar vi även till 
Sofia Rosenquist för språklig granskning. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Marie-
Louise Hansson-Stenhammar, som har varit ett stort stöd med all sin konstruktiva kritik. 
 
 

”Creativity is a drug I cannot live without.” 
                                                                                                  Cecil B. DeMille  
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Inledning/Bakgrund 
 
Vår inspiration och ingång till den här undersökningen härstammar i ett intresse för kreativa 
uttrycksformer – våra ämnesområden är teater och dans. Vi har båda erfarenhet av utbild-
ningar som fokuserar på det kreativa uttrycket och vi har även arbetat i sceniska och konst-
närliga sammanhang, och allt detta har gett oss en inblick i hur viktigt kreativt skapande kan 
vara för personlig utveckling och även för lärande. Som blivande gymnasielärare började vi 
fundera på hur andra tänker kring kreativitet i skolan idag.  
     Ordet kreativitet har latinsk härkomst – cre’o – och betyder skapa, frambringa.1 Förr 
ansågs kreativitet vara en gudomlig förmåga som bara vissa hade, men idag har den nyska-
pande förmågan blivit allmän.2 Detta synsätt passar bra ihop med den ökade politiska fokuse-
ringen på att vi svenskar behöver bli mer kreativa för att möta framtidens utmaningar i en 
globaliserad värld. Vem ska se till att vi blir mer kreativa? Svaret får vi i de nya läroplanerna: 
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att 
pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.”3 
     Kreativitet har länge funnits med i läroplaner och liknande, allrahelst för de lägre åldrarna. 
I grundskolan finns traditionellt sett kreativa ämnen som slöjd, bild och musik, och för den 
övriga undervisningen säger läroplanen: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet.”4 I gymnasiet är däremot de traditionellt kreativa ämnena isolerade på egna 
program och de teoretiska programmen får klara sig utan skapande arbete och lek. Samtidigt 
efterfrågas som sagt kreativitet i den nya läroplanen. Hur man i praktiken ska få ihop den 
ekvationen är upp till läraren. I detta sammanhang menar det entreprenöriella lärandet att det 
har en lösning på ekvationen, då kreativitet här framhålls både som kompetensmål för eleven 
och som medel i undervisningen.     
     Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som fokuserar på att utveckla 
entreprenörskap och andra entreprenöriella kompetenser (bland annat kreativitet) hos elev-
erna. Detta ligger också i tiden då det i den nya läroplanen står att skolan har ett uppdrag att: 
”[...] bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörs-
kap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna 
starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet 
och vidare studier.”5     
     När man undervisar entreprenöriellt handlar det alltså om att utveckla entreprenöriella 
kompetenser och där finns kreativitet med. Hur tänker då lärare som undervisar entreprenö-
riellt kring detta begrepp? Hur tar sig det uttryck i deras undervisning? 

 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur begreppet kreativitet definieras av lärare som undervisar entrepre-
nöriellt, och hur det tar sig uttryck i deras undervisning.  
  
 Frågeställningarna är:  
• Hur definierar lärarna kreativitet?  
• Hur samverkar lärarnas definition på kreativitet med deras entreprenöriella undervisning?  

                                                      
1 www.ne.se/kreativitet (2011-12-29) 
2 Judit Simon, Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie (Stockholm, 2009) s. 27 
3 Förordning om läroplan för gymnasieskolan, 7. En mycket liknande passage finns i grundskolans läroplan, s. 9 
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 9  
5 Förordning om läroplan för gymnasieskolan, s. 7 
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En jämförelse kommer att göras mellan lärarlagen i samband med den sammanfattande analy-
sen. Jämförelsen kommer att utgå från en uppdelning av kreativitetsbegreppet i fyra P-n: Per-
son, Process, Produkt och Plats.   
 
 

Tidigare forskning 
 
Den enda forskning som vi har funnit om hur lärare definierar kreativitet och hur entreprenö-
riellt lärande och kreativitet hänger samman är en doktorsavhandling av Leffler: Företag-
samma elever. Leffler har i sin avhandling studerat fyra skolor årskurs 4-6 som ingick i ett 
entreprenöriellt regionprojekt. Hon gör dels en diskursanalys av vetenskapliga publikationer 
och skoldokument, dels klassrumsobservationer och intervjuer med elever, lärare och rekto-
rer.6  
     Då ingen övrig forskning har hittats om hur lärare definierar kreativitet kommer redogörel-
sen nedan att utgå från forskning om begreppet kreativitet och hur det har definierats i olika 
kontexter samt hur begreppet har delats upp i fyra P-n. Kreativitetsforskning är mycket om-
fattande och rör sig inom många områden, allt från psykologi och sociologi till ekonomi och 
pedagogik. I denna studie studeras och problematiseras begreppet främst utifrån en psykolo-
gisk och pedagogisk synvinkel. 
     Efter detta följer en genomgång av forskning kring entreprenöriellt lärande för att ge en 
översikt av denna undersöknings kontext. Syftet är inte att undersöka hur lärare definierar 
entreprenöriellt lärande, och således kommer inte sådan forskning att beröras.   
 
Kreativitet 
Det inledande resonemanget utgår från Hoffs The Creative World of Middle Childhood och 
Simons Kreativitetens kännetecken. Hoff gör i sin avhandling fyra studier på 10-åringar för att 
se hur deras kreativitet, fantasi och självbilder tar sig uttryck.7 Simon gör i sin doktorsavhand-
ling i pedagogik en fenomenologisk studie och försöker fånga kreativitetens väsen utifrån 
olika yrkesverksamma individers upplevelser.8 För att få in ett sociokulturellt och bredare per-
spektiv på kreativitet redogörs därefter för Vygotskys tankar i Fantasi och kreativitet i barn-
domen. I den resonerar han dels om de allmänpsykologiska mekanismer som ligger bakom 
kreativitet, dels hur kreativitet kan ta sig uttryck i estetiska verksamheter. I antologin Kreati-
vitetsfremmende laeringsmiljøer i skolen av Tanggaard och Brinkmann skriver olika forskare 
om kreativitet i skolmiljön. Denna antologi tas upp som tidigare forskning för att få in ett 
skolperspektiv.  
  
Synen på kreativitet som något allmänmänskligt och utvecklingsbart har numera blivit allmänt 
accepterat skriver Simon.9 Däremot har det fortsatta definierandet av kreativitet styrts av olika 
intressen, menar Simon, och det har aldrig har fastlagts någon allmän gällande definition inom 
forskningen. Således har forskarna kunnat grunda sina definitioner på olika antaganden av 
begreppet och detta har gjort det svårt att föra en övergripande diskussion i ämnet. Vidare har 
det ofta skett uppdelningar av kreativitet i områden som konstnärlig kreativitet, vetenskaplig 
kreativitet eller uppfinnarkreativitet, vilket också har försvårat definierandet.10 

                                                      
6 Eva Leffler, Företagsamma elever: Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan (Umeå, 2006) 
s. 80 
7 Eva Hoff, The Creative World of Middle Childhood: Creativity, Imagination, Self-Image from Qualitative and 
Quantitative Perspectives (Lund, 2003) 
8 Judit Simon, Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie (Stockholm, 2009)  
9 Simon, s. 27 
10 Ibid. s. 16 
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Hoff tar upp att det bland forskare har skapats en tradition att indela kreativitet i fyra P-n: den 
kreativa Personen, den kreativa Processen, den kreativa Produkten och den kreativa Platsen.11 
Traditionen har vuxit fram från 1960-talet och framåt inom olika discipliner som en strävan 
att definiera kreativitet. Enligt Simon är uppdelningen en konsekvens av de tidigare nämnda 
olika forskningsintressena.12   
     Den följande redogörelsen för de fyra P-na utgår från Hoff och Simon. De ger en översikt 
av forskningsfältet för kreativitet i sina avhandlingar. Den forskning de belyser är huvudsak-
ligen psykologisk, men de tar även upp forskning som har gjorts i skolmiljöer. 
 
Person 
Simon skriver att detta P länge fokuserades för att man trodde att kreativitet var knutet till en 
viss personlighetsegenskap. Denna egenskap ansågs bara vissa ha och i olika grad och detta 
kunde mätas i tester. Detta synsätt övergavs på 1970-talet.13 
      Hoff skriver att många forskare menar att idérikedom och förmåga till associationer och se 
ovanliga samband – så kallat divergent tänkande14 – är viktiga drag för kreativitet. En del 
forskare betonar nyfikenhet och öppenhet som nödvändiga egenskaper för att kunna göra kre-
ativa problemlösningar. Andra menar att en kreativ person behöver mod och självförtroende 
för att våga bilda sig en egen uppfattning och lita på den.15 Hoff tar också upp undersökningar 
som visar på något annorlunda resultat, att kreativa personer uppvisar ett asocialt och irritabelt 
beteende. Studier har även visat att det finns en relation mellan att vara introvert och kreativ.16  
     Enligt studier som Simon tar upp finns det inte en allmän och generell kreativ förmåga 
som gör en individ kreativ inom alla områden. Kreativitet är mer domänspecifik än ett gene-
rellt fenomen.17 
     När det gäller kön skriver Hoff att forskningen visar att det inte finns några tydliga skillna-
der i kreativitet. Däremot så har manliga kreativa uttryck värderats högre, och då ofta av andra 
män i olika diskurser (se produkt).18 Viss forskning har visat att tjejer i skolåldern har svårare 
att vara kreativa i tävlings- och bedömningssammanhang, medan killars kreativitet ökade i 
dessa sammanhang.19 
      
Process  
Hoff refererar till Wallas som gör en uppdelning av den kreativa processen i fyra faser. För-
beredelse (preparation) utgör den första fasen där all erfarenhet och kompetens används för 
att avgränsa och utarbeta de problem och frågor som måste besvaras. Under Inkubationen 
(incubation) bearbetas frågor och problem både medvetet och omedvetet. Helst ska fasen 
innehålla både hårt arbete och pauser, då det är under avbrotten som det undermedvetna kan 
jobba fritt och de verkliga genombrotten sker. Uppenbarelse (illumination) är själva födelsen 
av en kreativ produkt eller en avgörande idé. Den sista fasen kallar Wallas för Bekräftelse 
(verification) och här handlar det om att resultatet av processen granskas och blir erkänt eller 

                                                      
11 Hoff, s. 2  
12 Simon, s. 29 
13 Simon, s. 29f. Hon refererar till Sawyer (2006) 
14 Psykologen J P Guilford introducerade begreppet konvergent och divergent tänkande på 1950- och 1960-talen. 
Konvergent syftar på att tänka i traditionella, linjära banor, medan divergent tänkande väljer okonventionella 
vägar.  
15 Hoff, s. 6f. Hon refererar till Martindale (1989) , Barron (1963, 1981) och Sternberg & Lubart (1999). 
16 Ibid. s. 5f. Hon refererar till Eysenck (1995). 
17 Simon, s. 30f. Hon refererar till Brown (1989), Baer (1998) och Kaufman & Bauer (2005) 
18 Hoff. s. 7 Hon refererar till Baer (1999) och Reis (1999) 
19 Ibid. s. 7f. Hon refererar till Baer (1998).  
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förkastat, antingen av den skapande själv eller av andra inom området.20  
     Simon skriver att fastänkandet har avtagit i och med att forskningen har kommit fram till 
att kreativitet är att betrakta som en kaotisk och dynamisk process, där flera aktiva processer 
samverkar fram och tillbaka över fasgränserna.21 
            
Produkt 
Hoff definierar en kreativ produkt som resultatet av en kreativ persons process. Det kan vara 
ett ting men även en abstrakt företeelse som ett socialt samspel, en idé eller en handling. Pro-
dukten kan vara innovativ och betydelsefull och komma hela mänskligheten till gagn, men 
den kan också vara något så enkelt och privat som en lekfull interaktion mellan en vuxen och 
ett barn. Det finns även en negativ aspekt då den kreativa produkten kan vara exempelvis en 
innovativ bortförklaring eller ett svårupptäckt skattefiffel. Kreativitet kan användas i mindre 
goda syften.22   
     Simon skriver att den kreativa verksamhetens produkter hamnade i fokus först när man 
övergav synen på kreativitet som en mätbar personlig egenskap. Forskarna försökte då fast-
ställa riktlinjer för bedömningen av dessa produkter, men det enda de kunde enas om var att 
det skulle vara något nytt. Anledningen till oenigheten var och är, enligt Simon, att det inte 
finns något konstant och objektivt värde i en kreativ produkt. Det finns alltid ett inslag av 
subjektivitet, vilket blir mycket problematiskt när produkten är abstrakt och svårbedömbar.23  
I detta sammanhang tenderar många kvinnors produkter att bli förbisedda, skriver Simon, då 
dessa ofta är abstrakta och återfinns inom områden som konfliktlösning och personlig utveck-
ling. Andra kreativa produkter och uttryck som ofta kan bli förbisedda på grund av bedöma-
rens begränsade referensramar är de icke-västerländska och nyare uttryck inom media och 
konst. Och om vissa produkter inte erkänns som kreativa då kommer inte heller de människor 
som skapade dem att ses som kreativa.24  
    
Plats 
Hoff skriver att en stimulerande och kreativ plats ofta utmärks av öppenhet, frihet, livlighet, 
positivt debattklimat, lekfullhet, uppmuntran av idéer och framförallt hög tolerans för misstag 
och nytänkande. En hämmande plats präglas av det motsatta: tidspress, utvärdering, status 
quo, konkurrens, övervakning och låg toleransnivå.25   
     Hoff hänvisar också till forskning som gjorts om just skolmiljöns inverkan på kreativitet. 
Här diskuteras den inre och yttre motivationens inverkan på kreativa processer. Den inre 
motivationen sägs vara helt avgörande för kreativiteten, medan den yttre, som t ex belöning 
och värdering genom bland annat betyg, kan få den kreativa kvaliteten att försvagas. Även 
elevers vetskap om att deras kreativa produkt kommer att utvärderas och bedömas har en 
negativ effekt på kreativiteten.26 Hoff nämner också forskning som visar på nödvändigheten 
att erkänna, stimulera och tolerera divergent tänkande, och befästa kunskap i kreativa lärpro-
cesser genom att dramatisera, berätta och teckna.27   

                                                      
20 Simon s. 34 och Hoff s. 3f. Hoff referar till Wallas (1926) The art of thought. New York: Harcourt, Brace, 
Jovanovich. Andra forskare har kommenterat och utvecklat Wallas processindelning: May (1994), Arieti (1976) 
och Rothenberg (1979).  
21 Simon. s. 34. Hon refererar till Bach (1971) och Eindhoven och Vinacke (1952). 
22 Hoff. s. 8f 
23 Simon, s. 32f. Hon refererar till Sawyer (2006) och Ealy (1997). 
24 Ibid. s. 37. Hon refererat till Ealy (1997) 
25 Hoff, s. 9. Hon refererar till Ekvall, Arvonen & Waldenström-Lindblad (1983) Amabile, Hill, Hennesey & 
Tighe (1994).  
26 Ibid. s. 9f. Hon refererar till Hennessey & Zbikowski (1993) Immunizing children against the negative effects 
of reward: A further examination of intrinsic motivation training techniques. Creativity Research Journal, 6 
27 Ibid. s. 10. Hon refererar till Cornelius & Casler (1991) och Westby & Dawson (1995).  
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Det Vygotsky skriver i Fantasi och kreativitet i barndomen går att koppla till de fyra P-na. 
Denna koppling görs inte i boken, däremot refererar både Hoff och Simon till Vygotsky i sina 
genomgångar.       
     Vygotsky skriver att kreativitet är en mänsklig aktivitet där någonting nytt skapas. Det kan 
vara både en yttre tinglig konstruktion eller en inre intellektuell eller känslomässig konstruk-
tion.28 Han menar att alla har en kreativ förmåga och beskriver att våra handlingar befinner sig 
i ett spänningsfält mellan reproduktion och kreativitet. Den kreativa aktiviteten består av hjär-
nans kombinatoriska förmåga av fantasi och verklighet. Denna förmåga ligger till grund för 
all kreativitet, vare sig det gäller konstnärligt, vetenskapligt eller tekniskt skapande.29  
     Vidare utmärks Vygotskys syn på den kreativa förmågan av att den är utvecklingsbar, 
eftersom han kopplar ihop fantasins kapacitet med erfarenhet. Ju mer erfarenheter desto större 
fantasi. Således kan inte barn ha lika rik och komplex fantasi som vuxna, även om han menar 
att alla människor är kreativa oavsett ålder. Vygotsky skriver också att tonåringar har ett stort 
behov av att skapa och använda sig av sin fantasi även om de blir mer objektiva och kritiska i 
den åldern. Skaparbehovet tar sig ibland uttryck i dagdrömmerier och litterärt skapande. Ska-
pande innebär inte bara estetiska uttryck; Vygotsky nämner även teknik och vetenskap.30 
     Den kreativa processen, menar Vygotsky, är ett mycket komplicerat psykologiskt feno-
men. I processen bearbetas yttre och inre förnimmelser, som bildar våra erfarenheter, genom 
bland annat dissociation och association. Med dissociation menar Vygotsky att dela upp en 
komplicerad helhet i bitar, där vissa delar lyfts fram och andra görs mindre viktiga. Det är en 
levande process i ständig rörelse, och det är just här som vi människor bearbetar intryck 
genom att förstora, förminska, förvränga och omarbeta.31 Det stadium som nu följer kallar 
Vygotsky för association, vilket innebär att förena de bearbetade delarna på ett för den perso-
nen nytt sätt. Det avslutande momentet blir således att systematiskt skapa en sammansatt bild 
av delarna och gestalta slutprodukten av den kreativa processen.32  
     Vygotsky menar att alla steg i processen är styrda eller påverkade av den omgivande mil-
jön. Det handlar primärt om människans behov och önskningar att anpassa sig och skapa för-
ståelse för miljön. Behov och önskningar är två grundläggande psykologiska faktorer som 
både kan stimulera och fungera som drivkraft i skapandeprocesser. Däremot är den skapande 
akten inte enbart en subjektiv företeelse och en inre verksamhet. Det är den yttre omgivande 
kontexten som ger förutsättningarna, både ur traditionen och av tekniska möjligheter som om-
ger.33   
      
I Kreativitetsfremmende laeringsmiljøer i skolen skriver Tanggaard och Brinkmann att skolan 
är en egen domän med egna definitioner på vad som är kreativt, och de som här definierar vad 
som är kreativt har stor makt i dagens kreativitetsinriktade samhälle.34 Enbart det faktum att 
något är nytt behöver inte innebära att det bekräftas som kreativt. Det finns alltid någon eller 
några som avgör vad som anses som kreativt i ett visst sammanhang.35      
     På flera ställen i boken diskuteras kring skolan som kreativ miljö. Tanggaard menar att det 
krävs ett riktigt behov för att sporra kreativitet, inte bara låtsassituationer. Vidare är det viktigt 
att läraren fungerar som en kreativ förebild och bryter mönster själv. Hon avslutar med att 

                                                      
28 Lev S Vygotsky, (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg, 2006), s. 11 
29 Ibid. s. 11ff 
30 Ibid, s. 39-45 
31 Ibid. s. 32 
32 Ibid. s. 34f 
33 Ibid. s. 36 
34 Lene Tanggaard och Svend Brinkmann, ”En kreativ skole”, i Kreativitetsfremmende laeringsmiljøer i skolen, 
red. Lene Tanggaard och Svend Brinkmann (Frederikshavn, 2009) s. 23f 
35 Tanggaard & Brinkmann, s. 75f 
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konstatera att det inte finns en universallösning för att stimulera alla elever.36 Kupferberg tar 
upp det han kallar för de riktige svarspedagogiken och hur fokuseringen på att gissa eller lära 
sig rätt svar, det som står i boken eller har förelästs om av läraren, tar död på all kreativitet.37 
Nielsen tar upp liknande tankar och tillägger att skolans struktur med korta lektionspass och 
flera ämnen styckar upp tillvaron och lämnar liten plats för kreativitet.38 
 
Entreprenöriellt lärande  
Redogörelsen nedan för vad entreprenöriellt lärande är och hur det bedrivs bygger främst på 
Lefflers doktorsavhandling Företagsamma elever och Entreprenöriell pedagogik i skolan – 
drivkrafter för elevers lärande av Falk-Lundqvist med flera.39 Falk-Lundqvists bok är en läro-
bok som har skrivits av forskare vid Umeå universitets forskningscentrum för företagsamt 
lärande och entreprenöriell pedagogik. Här ingår även Leffler som en av medförfattarna.   
     Leffler skriver i sin avhandling att hon bad lärare att definiera ett flertal entreprenöriella 
begrepp och däribland kreativitet. Dessa lärardefinitioner av kreativitet är inget hon går in 
djupare på i sin text. Det Leffler kommer fram till är att lärarna använder sig av begreppet 
utan att det får en tydlig innebörd. Lärarna upplever det som svårt att definiera begreppet, som 
mest finns inom dem som en känsla eller en tanke. De flesta nämner att tänka fritt och nytt, att 
komma med idéer och att skapa själv. Vissa menar att det handlar om att göra/skapa något 
användbart av drömmar, andra pratar om fantasi och fundera ut hur saker och ting fungerar.40 
      
Vad är entreprenöriellt lärande? 
Vad entreprenöriellt lärande innebär och hur det genomförs är inte helt tydligt för alla. En 
anledning till det är att det finns två sätt att se på detta lärande, snävt eller brett. Den snäva 
synen fokuserar på ekonomi och kunskap om management och hur man startar företag. Den 
breda synen fokuserar på personlig utveckling och har en inriktning som är både ekonomisk, 
social och kulturell.41 Den fortsatta redogörelsen kommer att inrikta sig på det breda synsättet. 
     Leffler menar att det övergripande inom detta pedagogiska förhållningssätt är att man 
sätter upp mål för hur eleven ska vara när den är klar med utbildningen, vilka kompetenser 
den ska ha utvecklat. Entreprenörskap är något som går att lära sig och det handlar inte om 
vissa medfödda egenskaper som bara vissa har. Hon skriver att det är svårt att entydigt defini-
era vad en entreprenör är, men de kompetenser eller egenskaper som eftersträvas hos eleven 
är kreativitet, initiativrikedom, ansvarstagande, flexibilitet och en positiv inställning till ett 
livslångt lärande.42 Det finns även en strävan att komma från individfokuseringen och titta på 
det entreprenöriella som en mellanmänsklig aktivitet, skriver Falk-Lundqvist. Det är alltså 
inte bara i den enskilde det entreprenöriella uppstår utan i samarbetet med andra.43 
      Man kan se det entreprenöriella lärandet som ett försök att realisera läroplanernas målsätt-
ningar, menar Falk-Lundqvist.44 Det som står i vägen i traditionell undervisning för att reali-

                                                      
36 Lene Tanggaard, ”’Nød laerer nøgen kvinde at spinde’: Om karakteristika ved kreative laeringsmiljøer”, 
Kreativitetsfremmende laeringsmiljøer i skolen, red. Tanggaard och Brinkmann, s. 57ff 
37 Feiwel Kupferberg, ”Farvel til ”de rigtige svars” pedagogik”, Kreativitetsfremmende laeringsmiljøer i skolen, 
red. Tanggaard och Brinkmann, s. 27ff 
38 Klaus Nielsen, ”Kreativitet, kultur og mimesis: kritiske overvejelser”, Kreativitetsfremmende laeringsmiljøer i 
skolen, red. Tanggaard och Brinkmann, s. 210ff 
39 Jmf med Skolverkets forskningsöversikt Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan. Även här är Leffler 
ansvarig för innehållet tillsammans med Gudrun Svedberg. 
40 Leffler. s. 169f 
41 Åsa Falk-Lundqvist, m.fl., Entreprenöriell pedagogik i skola - drivkrafter för elevers lärande (Stockholm, 
2011) s. 25f 
42 Leffler, s. 84 
43 Falk-Lundqvist, s. 41 
44 Ibid. s. 21 
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sera läroplanernas mål är skolkulturen. Denna kultur, skriver Falk-Lundqvist, har vuxit fram 
över århundradena från husförhören, genom folkskolan och efterkrigstidens folkhemsskola in 
i den moderna liberala frivalsskolan. Ett skäl till att skolkulturen bevaras kan vara att lärare, 
som är den enda yrkesgrupp som har tolv års erfarenhet av sitt yrke innan de själva blir yrkes-
verksamma, fortsätter med det de själva har erfarenhet av, utan att reflektera över alla 
förgivettaganden.45    
 
Hur bedrivs entreprenöriellt lärande? 
En grundläggande tanke inom entreprenöriellt lärande, enligt Falk Lundqvist, är att undervis-
ningen ska stimulera den inre motivationen. Utbildningen ska upplevas som meningsfull och 
då behövs inte den yttre motivationen i samma utsträckning. Det finns dock inga allmänt 
fastlagda former för det entreprenöriella lärandet, men vissa inslag och tankar verkar vara 
frekvent förekommande.46 Undervisningen organiseras ofta i längre projekt eller teman där 
flera ämnen samverkar. Här får eleverna utifrån givna ramar planera sitt arbete och ta konse-
kvenserna för de val de gör. Eleverna arbetar ofta i grupp då det finns en tydlig sociokulturell 
koppling inom det entreprenöriella, där dialogen och framförhandlandet av kunskap är i cent-
rum. Arbetspassen är längre för att arbetsprocessen ska få ta den tid som behövs utan att sty-
ras av schematiska begränsningar. Läraren är inte längre bara en förmedlare av kunskap utan 
ses mer som ledare och handledande coach, samt entreprenöriell förebild. Frågorna och upp-
gifterna som läraren tillhandahåller är öppna och innehåller möjligheter för eleven att relatera 
till. Synen på bedömning hamnar i det formativa lägret och prov och liknande ersätts av upp-
gifter som tydligare visar hur eleven tänker istället för att visa hur väl den kan svara på memo-
rerad kunskap. Ett sista stort inslag är samverkan med samhället, vilket innebär att läraren 
söker samarbetspartners (organisationer, föreningar, företag m.m.) som låter eleverna omsätta 
sina kunskaper i praktik.  
      
 

Teori 
   
Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Den sociokulturella inriktningen lägger stor vikt vid just de sammanhang eller den kontext 
som en individ befinner sig i. Säljö menar att vårt tänkande utvecklas genom interaktion med 
andra och i den interaktionen har vi lärt oss att hantera olika verktyg som mänskligheten har 
arbetat fram för att förstå tillvaron. Dessa redskap är både materiella (datorer, böcker) och 
språkliga/intellektuella (språk, begrepp, räknetal) och de påverkar hur vi uppfattar verklig-
heten – de medierar verkligheten.47  
     Säljö lägger stor vikt vid det enligt honom viktigaste verktyget – språket. Det faktum att 
saker och ting runtomkring oss har en språklig dräkt gör att vi kan lära oss dem. Och detta 
språk får vi till oss i ett socialt sammanhang där vi byter erfarenheter, kunskaper och utveck-
lar färdigheter med varandra.48 Dessutom finns det i valet av ord värderingar och antaganden 
om den verklighet de refererar till.49  
     Ett abstrakt begrepp får alltså sin språkliga utformning i olika kontexter och detta påverkar 
därmed hur det uppfattas och definieras. Eftersom denna undersöknings fokus ligger på att 
undersöka just definitionen av ett abstrakt begrepp har en sociokulturell utgångspunkt valts. 
                                                      
45 Ibid. s. 21,13ff & 53 
46 Följande stycke refererar till Leffler s. 95, 98, 112 & Falk-Lundqvist s. 37ff, 50, 57, 60f, 76f, 83, 97ff116f, 
142f.  
47 Roger Säljö, Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm, 2000) s. 18ff, 34f, 81 
48 Ibid. s. 34f 
49 Ibid. s. 82 -89 
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Undersökningens kontext är generellt sett skolan och specifikt sett lärarlag som undervisar 
entreprenöriellt, där kreativitet är ett nyckelbegrepp. I Sammanfattande reflektioner kommer 
även frågan om kreativitet är ett medierande redskap att beröras.  
     Hur lär man sig de verktyg som medierar verkligheten? Säljö hänvisar till Vygotsky som 
talar om den närmaste utvecklingszonen50 och att lära genom att delta i sociala praktiker. Vi 
ser att någon gör eller säger något, men vi är inte förtrogna med det. Med hjälp av andra inser 
vi så småningom hur det gjorda ska utföras eller vad det sagda innebär. Allt eftersom blir vi 
mer självständiga i vårt utförande eller användning av ordet. Till sist kan vi utföra handlingen 
eller använda det sagda på egen hand.51       
     En intressant sociokulturell vinkling på tänkande, som har fått stort inflytande i skolans 
värld, är att det inte bara sker inom individen. Tänkande kan också vara en kollektiv process, 
något som görs tillsammans. Vi utvecklar en gemensam förståelse genom kommunikatio-
nen.52 Denna tanke ligger till grund för valet av gruppintervju som metod för att se hur defi-
nitionen framförhandlas mer eller mindre gemensamt i lärarlaget. 
 
 

Metod 
 
I forskningen verkar det idag finnas ett spänningsfält mellan kvantitativ och kvalitativ forsk-
ning. Den kvantitativa forskningen söker efter mätbara objektiva data som ska vara otvetydiga 
och intersubjektivt reproducerbara. Den kvalitativa forskningen har vuxit sig stark i och med 
postmodernismen som har ifrågasatt tanken på en objektiv kunskap. Här vill man istället 
fånga det subjektiva och socialt konstruerade med mindre krav på mätbarhet och generalise-
ring.53 Ofta används metoder och teorier från båda inriktningarna inom samma forskning, 
vilket tyder på att det finns ett spänningsfält mellan två poler. I denna undersökning, som 
syftar till att utreda komplexiteten och mångtydigheten i ett abstrakt begrepp som kreativitet 
utifrån utvalda lärares uppfattningar, har en mer kvalitativ grundinriktning valts.  
     Undersökningen är till största del deskriptiv. För att få en nyanserad beskrivning med vari-
ationer och skillnader i hur de utvalda lärarna definierar begreppet kreativitet valdes intervju 
som metod. Syftet är inte att utarbeta en fast kategorisering av begreppet eller att utreda varför 
de intervjuade definierar kreativitet på det sätt de gör. 
 
Genomförande 
Den intervjuform som används i uppsatsen är den riktat öppna, där man närmar sig individens 
upplevelse av begreppet utifrån en modell, eller som i denna studie en begreppsindelning, och 
belyser begreppet utifrån olika frågeområden.54 En intervjuguide utarbetades med öppna 
tematiserade frågor utifrån undersökningens övergripande frågeställningar och begreppsindel-
ningen i de fyra P-na (se bilaga 1). I samspelet med de intervjuade gicks sedan frågeområdena 
igenom och följdfrågor, främst tolkande och preciserande, improviserades fram. Guiden an-
vändes som ett stöd för att något område inte skulle missas.  

                                                      
50 Närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal Development) är den zon som ligger ett steg högre än där man 
för tillfället befinner sig kunskaps- och färdighetsmässigt. Det är inom denna zon undervisningen bör läggas för 
att stimulera elevens lärande så effektivt som möjligt.  
51 Ibid. s. 119ff. Säljö referar till Lev S Vygotsky, Mind in society: The development of higher psychological 
processes (Harvard, 1978) 
52 Ibid. s. 108ff 
53 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 62f & 67ff 
54 Annika Lantz, Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun (Lund, 2007) s. 33. Jmf. Kvales 
forsknings- och intervjufrågor s. 121f 
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Sammanlagt genomfördes två intervjuer med fem lärare. Den initiala tanken var att intervjua 
lärare enskilt, men efter mejlkontakt med ett lärarlag som uttryckte önskemål om att bli inter-
vjuade tillsammans, valdes en tydligare sociokulturell infallsvinkel (tänkande som kollektiv 
process) och intervjuerna genomfördes i grupp.  
    Vid den första intervjun var tre närvarande och vid den andra två. Intervjuerna varade 
mellan en och en och en halv timme och de spelades in. Vid intervjuerna tog en av uppsats-
författarna ansvaret för intervjuguide medan den andra fokuserade helt på samtalet.  
 
Analytiskt verktyg 
Utifrån tidigare forskning har nedanstående frågor under respektive P arbetats fram av 
uppsatsförfattarna. Dessa frågor har även använts som underlag för intervjuguiden.     
  

 Person: Vilka egenskaper eller förmågor lyfter lärarna fram som positiva för den 
personliga kreativiteten? Går det att utveckla kreativitet och i så fall hur? Finns det 
några skillnader mellan könen i den kreativa förmågan?55  

 Process: Vad krävs för att få igång en kreativ process? Hur kan man stimulera elevernas 
kreativa process?  

 Produkt: Hur tar sig elevernas kreativitet uttryck? Är kreativitet ett mål i sig eller ett 
medel i undervisningen? Finns det tillfällen då kreativiteten bör hämmas eller stävjas?  

 Plats: Vad i skolan som plats/miljö påverkar elevernas kreativitet? Vad påverkar posi-
tivt? Vad påverkar kreativiteten negativt i skolmiljön? Finns det begränsningar i sko-
lan som kreativ miljö? 

      
Anledningen till att P-na har använts som utgångspunkt för både intervju och analys var för 
att göra det abstrakta begreppet mer hanterligt och för att få med aspekter av begreppet som är 
intressanta i en skolkontext samt för att möjliggöra en jämförelse mellan lärarlagen. Förhopp-
ningen med jämförelsen är att kunna skönja tendenser i hur kreativitetsbegreppet definieras 
inom denna uppdelning och hur det relaterar till det entreprenöriella sammanhanget. Huruvida 
indelningen i P-na har styrt lärarnas definierande kommer att diskuteras under Samman-
fattande reflektioner.  
 
Urval och avgränsningar 
Urvalet av lärarlagen skedde utifrån flera kriterier. Ett första urvalskriterium var geografiskt 
och blev av resekostnadsskäl den region där uppsatsförfattarna är bosatta. Ett andra kriterium 
var att lärarlagen skulle undervisa på gymnasienivå, eftersom uppsatsförfattarna själva kom-
mer att undervisa på den nivån.  
     Det grundläggande urvalskriteriet för lärarlagen var dock att de skulle arbeta i en entrepre-
nöriell anda och ha gjort så i några år. Förhoppningen var att sådana lärarlag har hunnit landa 
i det entreprenöriella förhållningssättet och att begrepp som kreativitet har blivit använda och 
diskuterade både i vidareutbildningar och i det dagliga arbetet.  
    För att få tag i sådana lärarlag kontaktades en utvecklingsledare för entreprenöriellt arbete 
på en skola. Hon rekommenderade fem lärarlag. Dessa hade alla dels gått samma kurs i entre-
prenöriellt lärande 2009, Growth, under ledning av GR-Utbildning,56 dels sedan också infört 
delar av det entreprenöriella i sin undervisning. De olika lärarlagen som utvecklingsledaren 
rekommenderade var inom tre olika gymnasieprogram (NV, SA och ES) och på tre olika 
skolor. Av de lärarlag som hade möjlighet att medverka var ett inom natur- och ett inom sam-

                                                      
55 Undersökningen kommer inte att fokusera på genusperspektiv mer än i denna fråga. 
56 För mer information se http://www.growthprojektet.se (2011-12-09) eller GR:s hemsida (använd sökord 
Growth) http://www.grkom.se/2.5f30b95110fd8ec51a80000.html (2011-12-09) 
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hällsprogrammet. Det hade varit önskvärt med fler lärarlag för jämförelsens skull, men de 
andra lärarlagen kunde av olika anledningar inte medverka.  
     Den första intervjun genomfördes på Aspskolan (alla namn på skolor och lärare är finge-
rade, se Etiska överväganden). Detta är en medelstor skola med tio olika program och den är 
belägen i en kranskommun till en större svensk stad. Här jobbar Moa, Svea och Lisa. Moa har 
jobbat som lärare i tjugonio år och har varit på Aspskolan sedan 1996. Hennes ämnen är 
svenska och engelska. Svea har jobbat som lärare i tjugoåtta år och har varit på skolan sedan 
1995. Hennes ämnen är samhällskunskap och psykologi. Lisa har jobbat som lärare i trettio år, 
på Aspskolan hela tiden. Hennes ämnen är svenska och engelska. Den andra intervjun genom-
fördes på Östorpskolan, som också är en medelstor skola belägen i en kranskommun till 
samma större svenska stad. Här jobbar Karin och Freja. Karin har jobbat som lärare i tio år 
och har varit på Östorpskolan sedan 2007. Hennes ämnen är fysik och matematik. Freja har 
jobbat som lärare i tolv år och har varit på Östorpskolan hela tiden. Hennes ämnen är svenska 
och religion.   
          
Etiska överväganden 
Utifrån de intervjuades etiska perspektiv är det viktigt med informerat samtycke.57 I inled-
ningsskedet av undersökningen skickades ett mejl ut till lärarna där det framgick vilka upp-
satsförfattarna var, vad syftet med undersökningen var, hur den skulle genomföras och hur 
urvalet av lärarna hade gått till. Undersökningen byggde på frivilligt deltagande och alla till-
frågade hade möjlighet att avstå. Ingen information om ämnet för intervjun undanhölls efter-
som de tillfrågade skulle få en chans att fundera över om det på något sätt skulle kunna vara 
ett känsligt ämne att intervjuas om. De fick även tillfälle att fundera igenom begreppet före 
intervjutillfället, vilket för studien inte uppfattades som ett problem.  
    En annan grund för att undvika att de intervjuade påverkas negativt är konfidentialitet.58 
Lärarna garanterades anonymitet och i uppsatsen är således de person- och skolnamn som 
förekommer fingerade. 
     Med två av de intervjuade, Karin och Freja, hade en av uppsatsförfattarna en tidigare kol-
legial relation. Om uppgifterna i intervjun hade varit av en mer känslig natur hade konflikten 
mellan relationen och det vetenskapliga ansvaret inneburit ett större problem.59 I den aktuella 
situationen skärpte snarare medvetenheten om problematiken strävan att vara vetenskaplig.  
 
Kvalitativ intervju som vetenskaplig metod 
Målet med kvalitativa intervjuer är att utforska den intervjuades livsvärld och erhålla så nyan-
serade beskrivningar av denna värld som möjligt, och när man gör detta finns det enligt Kvale 
inga standardregler.60 Hur kan man då garantera validitet och reliabilitet? Och går det att 
generalisera resultaten? 
      
Validitet 
I gruppintervjuer får de intervjuade uppslag och infallsvinklar inte bara av intervjuarna utan 
även av varandra (kollektivt tänkande). Det sker alltså en mer komplex påverkan vilket kan 
vara både till fördel och till nackdel. Det är dock viktigt att vara medveten om att i en 
intervjusituation är det bara möjligt att studera vad de intervjuade säger, vilket alltid är påver-
kat av intervjusituationens kontext. Huruvida det utsagda verkligen överensstämmer med de 

                                                      
57 Kvale. s. 107f Jmf Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska princip om Informationskravet. 
58 Ibid. s. 109. Jmf Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska princip om Konfidentialitetskra-
vet. 
59 Det etiska perspektivet utgår inte bara från intervjupersonen. Man har ett etiskt ansvar att göra undersökningen 
så vetenskaplig som möjligt. Kvale s. 104 
60 Ibid. s. 19f 
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enskilda individernas egna tankar är en annan forskningsfråga. I och med att något blir sagt 
blir det emellertid ett analyserbart resultat. 
     Ibland sägs det att validitet handlar om att mäta det man säger sig mäta. Det som ”mäts” i 
denna undersökning är vad lärare säger om kreativitet. Hur kan vi garantera trovärdigheten 
och hållbarheten i dessa påståenden och de slutsatser vi drar? Enligt Kvale bör forskaren stän-
digt förhålla sig kritisk och frågande till materialet och de egna tolkningarna för att undersök-
ningen ska bli valid.61 Under intervjun har vi försökt reda ut oklarheter och liknande för att 
minska feltolkningar av det utsagda. När det gäller slutsatser och diskussionen påverkas de av 
både det som har sagts i intervjuerna, vilka har transkriberats noggrant, och tolkningen av det 
som har sagts utifrån analysverktyget, som vi har redogjort för.     
 
Reliabilitet 
Det finns inga allmänt vedertagna mätredskap eller analysmetoder i den kvalitativa intervjun. 
Det man kan göra är att uppmärksamma hur metoden används på alla stadier för att se om det 
som subjektet intervjuas om ”mäts” på bästa sätt.  
     Inför intervjuerna utarbetades som ovan nämnts en intervjuguide. Detta gjordes för att 
kunna erhålla en så uttömmande definition som möjligt och även för att möjliggöra en tydlig 
analys och jämförelse mellan lärarlagen. Vidare upplevdes det som en fördel att vara två in-
tervjuare, på grund av den stora uppmärksamhet som krävs för att se till att frågorna blir be-
svarade och för att ställa passande följdfrågor. Likaså vid analysstadiet var det en fördel för 
reliabiliteten att det fanns två uttolkare, eftersom risken att hamna i godtycklig eller ensidig 
subjektivitet minskade.  
     I utskriftsfasen ställde samtalssituationen upp problem eftersom talspråk skiljer sig från 
skriftspråk. Ambitionen i uppsatsen har dock inte varit att göra en språklig analys eller psy-
kologisk tolkning av tonlägen och därför har visst talspråk förenklats till skriftspråk för att 
underlätta förståelsen. Skiljetecken har satts ut och hummanden och liknande har rensats bort. 
Inslag som skratt har skrivits in, dock utan tolkning av emotionell innebörd och grund. (Ut-
skrifterna av intervjuerna är bifogade i helhet, se bilaga 2 och 3.) 
 
Generalisering 
”Enligt vår uppfattning bör forskningen sträva efter att uttala sig om det allmängiltiga och inte 
det unika eller specifika.”62 Detta citat är hämtat från Metodpraktikan av Esaiasson med flera. 
Kvale utmanar detta påstående och menar att denna förhoppning att kunna förutsäga vad som 
gäller för fler individer i liknande situationer är förlegad i ett postmodernt perspektiv. I fokus 
är istället heterogenitet och kontextualisering av kunskapen.63  
     Syftet med denna undersökning är inte att kunna göra en allmän generalisering av hur 
lärare definierar kreativitet. Syftet är att se på hur kreativitet definieras i en kontext där kreati-
vitet framhålls som mycket viktigt och hur det samspelar med undervisningen där. Det reso-
nemang som förs och de slutsatser som dras kan sedan läsaren själv använda som utgångs-
punkt för reflektioner kring det egna definierandet av begreppet och implementerandet i un-
dervisningen. 
 
 

 
 

                                                      
61 Ibid. s. 261 
62 Peter Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) s. 26  
63 Kvale, s. 209f 
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Resultat 
 
Resultatredovisningen kommer att göras skola för skola och utgå från de frågor som har ställts 
under intervjun. Det är inte exakt samma frågor till båda skolorna beroende på intervjusitua-
tionernas olika utformningar, däremot rör de sig inom samma tematiska områden. Efter detta 
görs en analys och jämförelse inom de fyra P-na för att läsaren ska kunna ta del av tolknings-
processen och för att svaren gentemot respondenterna ska redovisas på ett adekvat sätt.  
     I citaten nedan anges de intervjuades namn och för intervjuarna anges PH (Pierre Hagman) 
och KS (Katarina Stella). Det som står inom hakparentes är antingen förklaringar från upp-
satsförfattarna, borttagna meningar/ord eller inslag som skratt. Tre punkter innebär längre 
paus och snedstreck innebär ny tanke utan avbrott i meningen. 
 
Aspskolan – Moa, Svea och Lisa 
Hur skulle ni definiera er utbildning? Undervisar ni entreprenöriellt? Varför har ni valt att 
undervisa på detta sätt? 
Lisa, Svea och Moa kallar inte sin undervisning entreprenöriell, däremot säger de att det finns 
flera likheter mellan det sätt som de har undervisat på i flera år och entreprenöriellt lärande. 
Själva tänker de inte att deras utbildning ska göra eleverna mer entreprenöriella; deras mål är 
att göra utbildningen så bra som möjligt. I Growth-kursen fick de emellertid vissa begrepp 
och tankar tydliggjorda, till exempel om projektutformning i olika steg.  
     De beskriver sin utbildning som målinriktad med tydliga strukturer och en progression 
över åren där eleverna får ta ökat ansvar för sitt lärande. Undervisningen organiseras i ämnes-
övergripande projekt med tydliga målbeskrivningar och lärarhandledning. Så gott det går för-
söker lärarna att skapa längre sammanhängande sjok under skoldagarna – projekttid. Här får 
eleverna ta stort ansvar för att planera och genomföra sina undersökningar. Dessa undersök-
ningar utförs inom vissa ramar, som även ger eleverna stor frihet att söka svar på sina frågor. I 
projekten utgår eleverna från autentiska frågor utan givna svar.  
     Grundläggande tankar är dels att eleven ska utveckla ett helhetsperspektiv för att kunna se 
samband, dels lära sig att betrakta den egna lärprocessen för att utveckla det egna lärandet. 
Vid kunskapsbedömning är det inte stort fokus på prov, utan istället är det mycket muntliga 
redovisningar och skriftliga inlämningar och formativ bedömning. Stor vikt läggs vid presen-
tationsteknik och att eleverna ska lära andra och därmed befästa kunskaperna hos sig själva. 
Mellan projekten, som oftast är runt två veckor, finns tillfällen till samtalstid, handledning och 
utvecklingssamtal.  
 
Om ni associerar fritt kring kreativitet vad tänker ni då? 
 

Svea: Skapande... utveckling, tycker jag. Att känna att här är jag, och 
hur kan jag komma vidare? Att se möjligheter. Det är kreativitet för mig. 
Att inte vara fast i för tajta ramar eller mönster eller organisationer,  
utan alltid få tillåtelse att hoppa utanför. Och försöka också ha ett  
helikopterseende ibland och se: Men vad är det som är viktigt egentligen 
här? Få lov att ställa vilka frågor som helst. Låta tanken bli fri och få bolla  
det med andra framför allt, och inte bli dömd för en tanke, utan modifiera  
den hela tiden. Nyfikenhet,som jag bara tycker man uppnår tillsammans  
med andra egentligen, i en grupp. Men det kan ju vara individuellt, det  
kanske finns människor som kan sitta ensamma också. 

 
Moa tar också upp att kreativitet är att fokusera på möjligheter, att samarbeta i lärarlaget och 
med eleverna, att vara flexibel och inte känna sig begränsad och låst. Gemensamma mål och 
syften lyfts också fram som viktigt. Moa säger att det är för elevernas utbildning som de gör 
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det här. Svea säger att det finns olika vägar att utvecklas fram till målet. Lärarna vill inte 
heller göra samma saker utan vill göra nytt, vilket även styrs till viss del av eleverna. 
 
Vad är det som avgör om något blir kreativt? 
Moa tog upp som exempel att en heldag i bollhavet på IKEA skulle kunna vara kreativt men 
att det inte har något syfte. För skolans del ska målen vara styrande.  
 

Moa: [...] i det här fallet så kanske det inte riktigt är innanför de målen 
som vi har i utbildningen. Om det var att de skulle bli mer taktila tillsam-
mans och röra vid varandra, om vi hade det som ett mål, då hade de kun-
nat göra det. 
 
PH: Så det skulle kunna vara kreativt? 
 
Moa: Vi skulle kunna göra ett tema om bollhavet på IKEA. 
 
Svea: Ja, eller om vi hade ett projekt med barns någonting, inte vet jag... 
 
Moa: Lärande. 

 
Det är ämnesmålen eller projektets mål som kreativiteten ska kopplas till, menar Svea, annars 
faller kreativiteten. ”Vad är meningen? Vad är det för kompetenser man vill utveckla? Vad är 
det för kunskaper man vill utveckla? Det måste vara tydligt både för oss och eleven. Och då 
ska kreativiteten syfta till det [...]”, säger Svea.  
     Moa tar upp ett för henne förhatligt ord: sysselsättning. Att sysselsätta eleverna får inte 
innebära att kreativiteten inte får rum. Det eleverna sysselsätts med ska stämma överens med 
vart de är på väg, säger Moa.   
 
Har alla människor en kreativ förmåga? Går den att utveckla? Hur utvecklar man den? 
Här svarar de absolut ja på de två första frågorna. På frågan hur de utvecklar förmågan svarar 
Lisa att det handlar om att sätta tydliga ramar och ge tydliga instruktioner till eleverna: ”[...] 
vet de exakt vad som gäller, och att det är ganska begränsat i början, då blir de kreativa.” 
Detta stimulerar elevernas motivation, vilket gör att de lär sig mer. Men samtidigt, poängterar 
Lisa, är eleverna otroligt fria i sitt arbete. För motivationen gäller samma sak för lärarna, sam-
arbetet ger motivation, berättar Lisa: ”Samarbeta skapar verkligen kreativitet.”   
    Det är viktigt att eleverna kan relatera till uppgiften eller problemet som ska lösas, säger 
Svea. Detta är lärarens uppgift i början av projektet, att ha en dialog med eleverna för att få 
dem att hitta ingången och knyta an till problemet. Sedan är eleverna fria att utforma sina pre-
sentationer på vilka sätt de vill och med vilka tekniska hjälpmedel de önskar.  
 
Hur tar sig elevernas kreativitet uttryck i projekten? 
Moa ser elevernas kreativitet i sättet de löser uppgifterna på, hur de hittar egna vägar och 
ställer nya följdfrågor utifrån den övergripande frågeställningen. Hon talar även om villfarel-
sen i att tro att man antingen är fri eller begränsad:  
 

Moa: Vår erfarenhet är att om vi bara släpper helt fritt och säger: ”Nej, 
ni får göra vad ni vill. Gör vad ni vill.”, då blir det inte så bra, och  
då menar jag inte bara att det inte blir bra i våra ögon utan eleverna  
blir lite håglösa, därför att friheten är så oändlig.  

 
Sedan, berättar Moa, kommer eleverna tillbaka med olika perspektiv på den undersökta fråge-
ställningen och medverkar till ett utbyte i klassen. 
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Svea tar upp datorn igen och att elever kan hitta sin kreativitet där. Hon berättar om elever 
som har dålig självkänsla när det gäller teoretiska kunskaper, men känner sig säkra vid datorn. 
De kan då få mod att börja jobba med uttrycksformer och bli kreativa.  
     I presentationerna, som lärarna ser som uttryck för kreativitet, är det viktigt att få med ett 
innehåll ”[...] så att det inte bara blir en yta. För man kan göra en snygg film, men innehållet 
blir inte bra.”, säger Svea. Detta är även viktigt vid behärskningen av olika presentationsfor-
mer som Power Point och Keynote, där det, enlig Lisa, är ”[...] skönt att se när de faktiskt kan 
plocka ut de rätta nyckelorden, visa de rätta bilderna [...].” 
     I detta sammanhang tar Moa även upp att eleverna får göra utvärderingar och självskatt-
ningar för att bli medvetna om sin utveckling av de övergripande förmågorna och kompeten-
serna. De ser detta tillsammans med utvecklingssamtal som ett sätt att bygga självförtroende 
hos eleverna och få syn på elever som försöker komma undan: ”Kreativiteten kan ligga och 
pyra någon annanstans. Det vill säga ’Hur kommer jag ifrån det här utan att behöva göra så 
mycket?’”, säger Moa. Lärarna vill få med dessa elever på tåget så att de blir medvetna om att 
och hur de kan påverka sin egen utbildning. 
 
Ser ni kreativitet som ett mål i sig eller som ett medel för undervisningen? 
Lärarna svarar både och på denna fråga. De berättar sedan om hur de i början av årskurs ett 
åker iväg till ett utflyktsmål med eleverna och gör övningar som bygger på kreativitet och att 
komma på idéer. En övning består i att komma på så många alternativa användningsområden 
för en potatisskalare som möjligt. Det handlar inte om teoretiska kunskaper, säger Svea, utan 
detta kan vem som helst tänka och tycka kring. Eleverna får även göra en skulptur på temat 
kommunikation av material de hittar i skogen. När de är klara får de presentera sin skulptur 
och berätta hur de har tänkt.  
 
Ser ni någon utveckling över de tre åren i elevernas kreativitet? 
Moa tar upp att självständigheter ökar, och Svea fyller i att också tryggheten, självsäkerheten 
och självkänslan byggs upp under åren, och ”Ju mer man hittar det, ju mer kreativ vågar man 
vara.” De sammanfattar med att konstatera att det sker en personlig utveckling hos eleverna. 
 
Finns det några egenskaper som är en förutsättning för att vara kreativ? 
Svea betonar återigen självkänslan som hon ser som en förutsättning för att kunna vara krea-
tiv. Hon berättar att det är så mycket som begränsar oss i samhället, i skolan, hemma och i 
media. ”För att släppa loss kreativiteten tror jag att det krävs en självkänsla, att känna att jag 
är en människa vars tankar betyder någonting, och vars tankar har ett värde.”, avslutar hon. 
    Moa ser en växelverkan mellan kreativitet och självkänslan i det att kreativiteten också kan 
bygga upp självkänslan när eleven får bekräftelse på idéer i samspelet med andra. 
 
Har platsen/miljön något att göra med kreativiteten? Hur skulle en ideal plats se ut för att 
stimulera kreativitet? 
Här är de överens om att miljön har en stor roll. Svea talar om att bygga upp en trygg grupp 
från början och att ta tag i kriser när de uppstår för att skapa goda relationer mellan eleverna. 
Moa tar upp praktiska saker i klassrummet, som att det ska finnas platser för eleverna att 
jobba enskilt och i grupp och att det ska finnas snabb tillgång till datorer. Lisa tar upp behovet 
av fungerande projektorer och internetnätverk. Ett hemklassrum tas också upp som viktigt där 
eleverna kan skapa en hemkänsla genom att smycka och inreda som de önskar.  
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Finns det några begränsningar i skolan som det ser ut nu? Är det något ni skulle vilja ändra 
på? 
Till viss del tar lärarna upp samma saker som i förra stycket, exempelvis fler grupprum, men 
de önskar även bättre datorsupport och varmare lokaler. På frågan hur de tänker kring schemat 
i detta sammanhang berättar de att de försöker påverka schemaläggningen för att få så långa 
sammanhängande pass som möjligt, helst heldagar.  
      

Svea: Nej, och ofta så vill vi ha längre pass så att det inte är små 
korta snuttar för då kommer man inte igång med den kreativa 
processen. Man hinner inte på något vis. Så det är viktigt, och vi  
försöker se till att det är åtminstone någon dag i veckan då det bara  
är våra lektioner, så man kan vara fri en hel dag [---] 
 
Moa: Nej, men det här med att eleverna ska få lugn och ro. 
 
Lisa: Komma in i sin process. 

 
Svea säger att det ligger kvar gamla strukturer i skolan för att det alltid har sett ut så. Hon 
skulle föredra att eleverna har arbetsdagar istället för ämnes- och lektionsuppdelade skol-
dagar. 
  
Hur ser betygens roll eller påverkan ut i kreativitetsutvecklingen? 
Svea berättar om den lärandebedömning som de har infört. Denna lärandebedömning ska tyd-
liggöra för eleverna vad som bedöms och vad de ska jobba på för att bli bättre och få högre 
betyg. Detta sporrar eleverna eftersom ”[...] de flesta vill självklart utvecklas så långt det bara 
går. Så där är det en sporre.”, menar Svea och säger att det föder en motivation som ökar kre-
ativiteten. Detta är särskilt viktigt för elever som får G och som då riskerar att tappa intresset 
om de inte förstår vad de ska göra för att få högre betyg.  
    Lisa berättar att de aldrig pratar betyg med eleverna, de pratar om mål, vilket tydliggörs i 
matriser som eleverna får. Moa tillägger att det handlar om kvalitet och inte kvantitet i form 
av reproducerande fakta. Det viktiga är:  
 

Moa: [...] att relatera till någonting, att resonera kring någonting  
och att vara självständig i det/det har vi till och med skrivit in i  
den högsta kvalitetsnivån, att man är väldigt självständig.  
 
Lisa: Och tänker nytt. 
 
Moa: De tänker nytt, det har vi skrivit där. 
 
PH: De upplever ingen press, just för att det står i matrisen att de 
ska tänka nytt? 
 
Moa: Ja, men då vet de ju det.  

 
Om eleven inte förstår hur han/hon ska tänka nytt hjälper lärarna till genom enskild coach-
ning, berättar Svea, där de visar hur nya perspektiv ger nya sätt att se på något.  
 
Tar ni in estetiska ämnen för att titta på kunskap? 
De gör detta men skulle vilja göra det mycket mer. Nu använder de oftast bilden, men i och 
med att de känner att de saknar kompetensen för exempelvis drama kan de inte ge handled-
ning i det till eleverna. Svea önskar att det fanns en pool med esteter som man kunde låna in 
till projekten. Moa menar att de har med flera estetiska aspekter, mycket i presentationerna 
som kan bli rollspel och debatter utifrån olika roller. Hon berättar också att när hon undervisar 
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vissa timmar på estetiska programmet och jobbar med lärarlaget där då har hon realiserat 
olika estetiska idéer. Men det blir begränsat när hon inte är med i lärarlaget själv.  
 
Ser ni någon skillnad mellan tjejer och killar när det gäller kreativitet? 
Någon grundläggande skillnad tror de inte att det finns, men efter en följdfråga om olika faser 
i den kreativa processen säger Svea:  
 

Svea: Generellt sett är det kanske fler flickor som är duktigare på att 
ta det här ansvaret för självständigt arbete och hålla strukturen  
i det, möjligtvis, jo, men det tror jag. Det är lättare att killar  
behöver de här tydliga ramarna, de är ännu mer beroende av de 
här målen på något vis. Om man ska generalisera något så har 
jag kanske sett det, jag vet inte om ni håller med mig. Jag är lite 
osäker, men... 
 
Moa: Ja, men möjligen att det är fler killar som sticker iväg: ”Ja, 
vi gör film, och så glömde vi av vad det var vi skulle göra film 
om, utan det var så kul att göra film.” Det skulle jag säga. Lite  
fler killar på den.  
 

Moa nämner även att tjejer är drabbade av det som hon benämner duktig flicka. 
 
Finns det tillfällen då kreativiteten bör stävjas eller hämmas? 
Det lärarna tar upp är när en elev har för många idéer, vilket kan hämma samarbetet i grup-
pen. Dessutom, säger Svea, är det inte utvecklande för den eleven själv eftersom det inte finns 
utrymme för reflektion och lyssnande till andra. Lisa berättar om en metod de använder sig av 
för att undvika detta problem. Den går ut på att eleverna tänker tyst under en minut och skri-
ver ner idéer de får. Sedan få de i tur och ordning berätta vad de har tänkt på.  
     Moa gör här en skillnad mellan det hon kallar verbal kreativitet som är mer intellektuell 
(komma på idéer) och en uttryckskreativitet som är mer estetisk. På teoretiska program är det 
stort fokus på den verbala kreativiteten för att eleverna ska lotsas in i ett vuxenliv och förbe-
redas inför vidare studier, berättar hon. Men det finns elever som har stort behov att uttrycka 
sig estetiskt, till exempel blivande författarämnen som kommer med luntor till läraren. Detta 
blir då en fråga om arbetstid för läraren. Det finns heller inte alltid plats för uttryckskreativi-
teten på lektionerna, säger Moa, om dessa elever vill skriva berättelser och liknande. Detta 
görs inte på gymnasiet mer än kanske i årskurs ett. Hon menar att det ändå är viktigt att stödja 
detta behov och lägga in vissa moment i undervisningen där detta kan få utlopp. Hon exempli-
fierar det med att skriva poesi, diskutera litteratur där eleven möter andras uttryckskreativitet 
och att välja ut sångstrofer på engelskan där eleverna får berätta vad sången betyder för dem. 
Det är också viktigt att andra tar del av det eleven skapat, inte bara läraren: ”[...] utan det ska 
upp på väggen, det ska ut på nätet... och att det är en viktig del i det. Du ska träna dig, och inte 
minst i en mediekultur, i att höras och synas, det är en del av det.”, säger Moa. 
 
Har ni något ytterligare som ni vill ta upp? 
Här lyfter de åter fram det fantastiska i att jobba i detta arbetslag och att arbeta mot en målbild 
av den goda skolan. Svea säger också att kreativiteten smittar. När lärarna kommer på en ny 
idé och går till eleverna med den så smittas eleverna av entusiasmen, vilket i sin tur ger en 
positiv energiström tillbaka till lärarna. Som lärare måste man få energi någonstans, menar 
Svea, så att man inte bara ger utan att få tillbaka. Och det får hon nu i och med detta sätt att 
jobba: ”Men det är ju därför vi är kvar, va, för att få de här kickarna och känna att liksom 
’Vad kul!’” Denna kreativitet kan andra kollegor se som ett hot eller som något mystiskt, 
berättar Moa och Lisa. Dessa andra lärare förstår inte varför detta lärarlag får göra massa 
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saker. Att de gör saker beror på, säger Lisa, att de inte alltid frågar om lov först: ”[...] utan vi 
gör saker och så talar vi om att ’Nu har vi gjort så här och det fungerade alldeles utmärkt.’ 
Och så får vi: ’Javisst!’, då behöver de [ledningen/rektor] inte befatta sig så mycket med oss, 
medan andra kanske då tycker att: ’Varför får de göra på det här sättet?’” 
     I detta sammanhang tar Svea upp vikten av att ha en tillåtande skolledning som förstår vad 
kreativitet och entreprenöriellt lärande är. ”Så att jag känner mig fri att pröva och så, så kom-
mer det mina elever till godo som också blir fria och prövar. Men är jag begränsad och får nej 
och ’Du måste göra så här!’ och fyrkantigt då, då kväver man ju kreativitet [...]” Lärarnas och 
elevernas kreativitet blir parallellprocesser, säger Svea. 
     På frågan om vad de tror det är som gör att andra lärare inte vill vara med i en sådan här 
process som deras undervisning grundar sig på svarar Svea att problemet ligger i lärarlagen.  
 

Svea: [...] det handlar ju om när man placeras i lärarlag så är det ju 
också så att det kan ju dränera mig på en massa energi om jag  
organisatoriskt har placerats i ett lärarlag och där finns liksom tre personer 
som inte drar alls åt samma håll som mig, alltså som inte är överens... 
 
Moa: Nej, och inte drar alls. 
 
Svea: [---] Då stänger man sin dörr och så tänker man: ”Jag gör mitt” och  
man tappar i kreativitet själv. 

 
Det handlar om att hitta ett lärarlag som fungerar tillsammans och där man ger varandra 
energi, säger Svea. Detta måste man jobba på, det kommer inte automatiskt bara för att man 
blir placerad i ett lärarlag. 
    På den sista frågan om de tror att kreativitet är en viktig del i lärandeprocessen svarar de 
alla ja.  
 
Östorpskolan – Karin och Freja 
Undervisar ni entreprenöriellt? Hur ser er utbildning ut? Vad fick er att börja arbeta på detta 
sätt?  
Karin och Freja ansluter sig inte till alla delar inom det entreprenöriella lärandet, däremot har 
de tagit till sig vissa delar från utbildningar som Growth och liknande. Om de ska kallas entre-
prenöriella eller inte beror på hur man definierar, menar Karin. 
    Lärarna berättar att det lärarlag som de ingår i har jobbat tillsammans sedan 2008. Det som 
förenade detta lärarlag var en strävan att gemensamt ta tag i de områden som är gemensamma 
för alla ämnen (förmågor och begrepp) och de bitar som ofta faller mellan ämnena, som stu-
dieteknik. När de sedan gick Growth-kursen fick de möjlighet att diskutera kring många vik-
tiga begrepp, varav kreativitet är ett, för att de sedan skulle kunna bli tydliga verktyg i under-
visningen. Den undervisning lärarlaget bedriver är en sorts syntes av deras initiala tankar, 
Growth-kursen och tematiskt lärande.  
     Lärarlaget jobbar mot en vision av hur den elev ska vara som går ut deras gymnasiepro-
gram: En kreativ och nyfiken person som tar sig an en föränderlig värld. De sätter eleverna i 
centrum och fokuserar på att utveckla olika kompetenser och förmågor hos dem. De har för 
varje termin en tematisk grundtanke som ger lärarna ett sätt att förhålla sig till undervisning-
en. De tematiska grundtankarna knyter an till visionen. 
     Varje termin har eleverna två till tre ämnesövergripande projekt, där de får ett uppdrag 
som är konstruerat efter de olika ämnenas kursmål och den gemensamma visionen. Just nu 
ska de genomföra ett projekt som är gemensamt för årskurs ett, två och tre, men med olika 
former och redovisningar. Lärarna arbetar kontinuerligt fram strategier och tankar kring hur 
progressionen ska se ut över de tre åren, det är inte fastlagt. De försöker komma åt elevernas 
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drivkrafter i detta sätt att undervisa för att eleverna ska tycka att det är givande att gå i skolan 
och för att få dem att känna att de har kontroll över sitt lärande och ansvar för sin utveckling.   
     Lärarna säger att det är mycket mer lustfyllt att jobba tillsammans i ämnesövergripande 
undervisning, vilket är en stor drivkraft för dem. Det är också mer lustfyllt för eleverna.  

 
Freja: [---] det är bra om de tycker det är roligt att gå till jobbet för då 
jobbar de mycket mer och lär sig mycket mer helt enkelt. Så att upp-
muntra det här rollspelet, att gå in i karaktären, klä upp sig liksom... att 
stötta den här kreativa processen det är ju jätteviktigt, och det har vi ju 
sett i nästan alla projekt: ju tokigare de är, eller liksom mer kreativa de är, 
desto bättre och mer jobbar de ju liksom. Och de är mycket mer måna om 
slutresultatet. 
 
Karin: Och de märker också att för att kunna vara... ja, riktigt/alltså få 
ihop hela sin kreativitet då så måste de också ha större ämneskunskaper, 
alltså för att få det att gå ihop. Det går inte att göra det ytligt för då kan 
man inte bli karaktären liksom.  
 

Om ni skulle associera fritt kring kreativitet, vad tänker ni då? 
Freja menar att kreativitet innebär att våga misslyckas, ta ut svängarna, lita på sig själv i olika 
situationer och att det är helt livsnödvändigt med kreativitet. Hon fortsätter med att säga att 
det ligger i själva begreppet att det är oförutsägbart och svårt att placera, det är för stort. Karin 
talar om att tänka utanför lådan och att inte ta den självklara vägen. Kreativitet kan ta sig ut-
tryck på många olika sätt, i det estetiska, men också i sättet att tänka och lösa en uppgift med 
papper och penna, berättar Karin.  
     Freja lyfter fram en koppling mellan kreativitet och inlärning och menar att inlärningen 
blir mer effektiv när man får lov att använda sitt eget kreativa uttryck, till exempel i rollspel 
och lekar.  

Freja: Kreativitet är på många sätt tänker jag, förutsättningen för lä-
rande/om man tittar på barn, när de lär sig mycket, barn kan ju lära sig hur 
mycket som helst om det är roligt, om de får leka eller om de får använda 
sin inre drivkraft eller kreativitet och så sluter man leka någonstans i tolv-
årsåldern då blir också skolan ganska tråkigt, man slutar lära sig, man 
slutar leka och det finns det nog en hel del forskning kring [...] 

 
Det gäller både kreativitet på individuell nivå och i grupp. I den kreativa grupprocessen är det 
viktigt att få vara trygg för att våga ta ut svängarna som individ, menar Karin. 

 
Karin: Våga göra sådana saker man inte gjort förut, alltså… ”Jag har ald-
rig målat men kan ändå göra det”, att våga det hänger väl ihop med det du 
säger att lita på sig själv, men också att lita på en mottagare [---] jag 
menar jag kan ha utmanat mig jättemycket och så är det någon som säger 
”Va, har du bara gjort det här” då vågar man inte nästa gång, men att det 
finns en uppmuntran i det, att det måste vara en positiv miljö som det lan-
dar i, om man ska våga fortsätta vara det. 

 
Hur jobbar ni konkret med gruppens trygghet? 
Freja berättar om ett inledande projekt i årskurs ett som till största delen syftar till att få ihop 
gruppen. Men, säger Freja, varje gång de jobbar med projekt så ligger fokus på gruppens pro-
cess, att alla ser alla, att eleverna stärks i gruppen, och då är det viktigt att de får visa upp sina 
produkter för varandra. Viktigt är också att eleverna få ta ställning till om de använder sig av 
gruppen för att lära sig eller om det är likgiltigt för dem i arbetet, berättar Karin. Önskemålet 
är att de ser vinsten med att jobba i grupp, att de ser att det händer något i gruppen när de job-
bar tillsammans. Karin beskriver hur en del elever tänker att de måste hamna i en grupp där 
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alla är på samma höga nivå, men då missar de att man kan lära sig av allas olika kompetenser, 
inte bara den specifika ämneskunskapen. 
 
Är alla kreativa? 
Båda två tror att kreativitet finns hos alla. Det som skiljer sig är sättet att utrycka sin kreati-
vitet. Freja menar också att kreativitet både är en mänsklig egenskap och ett uttrycksbehov 
hos alla människor.  
 

Freja: [---] Jag har läst mycket om hur hjärnan fungerar, alltså människan 
har lite för mycket hjärna för sitt eget bästa, vi kan inte riktigt hantera det 
överskottet som blir, det tar sig ofta uttryck antingen i destruktion eller 
kreativitet. Det är ett sätt att hantera vår egen uttråkning på tror jag.  

 
Karin: Fast jag tror man… jag tror att det finns en kreativitet någonstans 
hos alla, men jag är inte säker på att alla använder sig av den. 

 
På frågan om det destruktiva kan vara kreativt svarar Freja: 
 

Freja: Ja, absolut, de ligger ganska nära varandra tänker jag, ibland är det 
inte heller solklart vad som är vad, och det är också en utifrån bedöm-
ningsfråga, om du gör någonting kreativt eller destruktivt är egentligen till 
viss del bara du själv som kan svara på så att säga/som t ex om man tar 
sak som graffiti, jag var på en väldigt intressant föreläsning om graffiti för 
ett tag sen... så kan man ju utifrån betrakta det som vandalism, medan de 
som gör det själva, och jag skulle också säga att ganska mycket graffiti är 
väldigt kreativ… så att kreativitet betraktas ju också på olika sätt utifrån. 

 
Som elev kan man också välja bort kreativitet. Freja menar att skolkodning och institutionali-
sering är två bidragande faktorer till detta. Eleverna sitter i räta rader och gör räta saker, och 
någon talar om för dem hur de ska göra och så gör de det. Att då få fria tyglar och ramar och 
förväntas vara kreativ, kan upplevas som oerhört krampartat för en elev. Därför värjer sig 
många mot sin egen kreativitet, berättar Freja. 
    Karin tar upp examensmålen för NV- programmet där det står att eleverna ska vara krea-
tiva. Detta innebär, menar Karin, att lärarna måste öppna de dörrarna och inte sätta eleverna i 
räta rader. Eleverna måste få tillfällen att öva upp sin kreativitet. 
    
                             Karin: [...] om man tittar ämnesperspektivet, så tror jag att det handlar om 

att det inte finns rätta svar/alltså att jobba med uppgifter som är öppna, det 
vill säga du kan välja själv hur du ska lösa det här, det finns inte en given 
lösningsmetod/att låta eleverna prata med varandra ”Hur har du löst?”, 
”Hur har du löst?”, ”Jaha, har ni löst det så”, att det blir någon slags 
övning i att få syn på att det inte är ett facitsvar som är det viktiga, utan 
det är vägen dit då och det kan jag göra på många sätt. Så jobbar jag 
ganska mycket i fysiken då för att komma över det här att räkna och titta i 
facit för det har det med sig när de kommer från högstadiet tror jag. 
 
Freja: I svenska är nästan utmaningen att få tillbaka det. [---] Det som du 
pratar om kan man ju också göra i svenska, eller det gör man ju naturligt, 
det finns ju nästan aldrig några rätta svar, det finns ju inget facit hur man 
ska skriva en skrivuppgift och att hitta sitt eget uttryck, sitt eget skrivande 
är ju en kreativ process – ”Men vad är rätt då”, ”Ja... he, he”, det finns ju 
inget riktigt så där ”Ja, det där är i och för sig korrekt, men det är ju 
ganska tråkigt” så vilket är rätt? 
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Genom olika ”Wild and Crazy”-projekt får Frejas elever öva upp sin kreativitet, exempelvis i 
forumspel och teaterövningar. Hon har även gett eleverna stor frihet att redovisa vissa upp-
gifter, och då har det blivit allt från rap-låtar och strump-teater till reklamfilmer.  
 
Ser ni kreativiteten som ett mål i sig eller som ett medel till de andra ämnena? 
Freja återanknyter till styrdokumenten där kreativitet står som ett mål i sig. Hon kopplar även 
ihop skolans huvuduppdrag om det livslånga lärandet med kreativitet som hon ser som en 
nödvändighet för det. Karin påpekar att alla elever har olika sätt att lära sig. Några behöver 
det fyrkantiga för att komma vidare och några kan inte lära sig så. Därför blir det både ett mål 
i sig och ett medel, säger Karin.  
 

Freja: Men det handlar ju också om vad man har för utgångspunkt som 
elev, tänker jag. Ibland kan jag ju känna sådär när man får en elev att vara 
lite mer kreativ som kört vansinnigt fyrkantigt, så är det ju ett ”halleluja-
ögonblick”! 
 

Ser ni någon utveckling av kreativitet hos eleverna under de tre åren? 
De ser absolut en utveckling och de har flera indikatorer för det. Bland annat ser de att eleve-
rna i årskurs tre nu på höstterminen beter sig som om de gick i slutet av vårterminen i det att 
de är trötta och uttråkade, samt att de tänker strategiskt och prioriterar vissa avslutande kurser. 
Eleverna är även ansvarstagande på ett annat sätt, de har ett mer vuxet beteende, säger Karin. 
Dessa elever i årskurs tre har också fått mycket utrymme för fritänkande, vilket gör det svårt 
för eleverna att hantera när de får andra lärare som inte ger det utrymmet.  
          

Karin: [---] Men det ska bli intressant, för när man pratar med dem enskilt 
så kan det komma så här: ”Om du nu fick välja vad du skulle göra nästa 
termin”, ”Ja, får man välja?” då är de med, då är de på det här kreativa, då 
vill de ju drömma [---] 
 
PH: Om du hade ställt samma fråga till ettorna, vad tror ni att ni hade fått 
för reaktion då? [---] 

 
Freja: Jag tror de skulle ha sagt så här; ”Vad menar du då? [skratt], 
”Menar du ämnena, eller menar du i svenskan, eller vad då?”, alltså de 
fattar inte frågan tror jag. 
 

Finns det några gånger man behöver hämma kreativiteten? 
Inom skolans ramar så anser de att det är svårt att se hur man skulle kunna hämma kreativi-
teten. Det värsta som kan hända är att man misslyckas, men värre än så blir det inte, tycker 
Freja. Resultatet av en kreativ handling kanske inte blev som du tänkt dig men då har du ju 
ändå lärt dig något annat, säger Karin. Problemet är snarare det omvända: eleverna vågar inte 
riktigt spänna bågen, ta språnget, lita på sitt eget språk, flippa ur, bryta mot språkregler och 
misslyckas. De elever som inte vågar misslyckas kommer inte att vinna, menar Freja. 
 

Karin: Nej, jag har också svårt att se hur man skulle kunna hämma det, 
alltså om man kan det. 
 
PH: Vi pratade om destruktiv kreativitet innan, finns det något… 
 
Freja: Jag tänker i min naiva värld så får man utlopp för sin kreativitet så 
blir det inte destruktivt, men det beror på hur man ser det också. Det är 
min egen privata liksom uppfattning om hur jag själv funkar när det gäller 
kreativitet och destruktivitet/hur överskottsenergi tar sig uttryck, antingen 
kan det vara kreativt eller så kan det bli destruktivt, ibland kan det vara 
okej att det är destruktiv, det kan man ju behöva ibland, men… 
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Karin: I så fall är det ju viktigt att uppmärksamma det, alltså hur det kan 
uppfattas. Om du säger att man äger det, så att säga, att det ligger hos 
mig, men jag kan uppfatta det som destruktivt, så det är ju väldigt viktigt 
att man talar om det i så fall. 

 
Som exempel tar Freja upp en elev som upplevdes som lite provokativ. Han kunde komma 
med frågor som ”[…] om jag skriver det som en sms-roman då, blir du arg då?” eller ”[…] 
om jag läser den här boken då… va, blir du sur då, det är ju mest bilder” Freja berättar att hon 
då svarade: ”Nej, men det skulle vara spännande […] om du får du ihop det så är det ju helt 
okej”. Om man ser provokationen som ett uttryck för kreativitet så faller det lite grann, menar 
Freja. 
      Karin tar upp ett annat exempel när kreativitet uppmuntrades i ett projekt där eleverna 
skulle få uppleva och redogöra för centralrörelser utifrån ett lekparkstema. Eleverna uttryckte 
dock oro efteråt, att de inte hade lärt sig det de borde kunna inom detta område. Karin berättar 
då att hon hade två lektioners repetition några månader senare och märkte att eleverna kunde 
dra paralleller till både egna och andras redovisningar och resultat och att de hade förstått det 
de skulle förstå.   
 
Ser ni någon skillnad mellan killar och tjejer när det gäller kreativitet?  
Här har lärarna lite olika inställning. Karin menar att killar saknar vanan att vara kreativa när 
de kommer från högstadiet, medan Freja lyfter fram tjejer som mer drabbade av att vara skol-
kodade och ambitiösa, men att det inte finns någon grundläggande skillnad. Både ovanan och 
skolkodningen verkar dock hämmande för kreativiteten, menar de. 
 
Kan man stimulera kreativiteten?  
  

Freja: Ja, det kan man. Det måste man göra [skratt]. Jag tänker att det 
spelar ingen roll... [---] ... det spelar ingen roll om man kan det eller inte 
man måste göra det i alla fall. Enskilda samtal och individuell handled-
ning är ju/och processtänkande. Processkrivning är ju the way to go 
tycker jag. 

 
Freja menar att allt fram till examen är en övning där eleven kan ”flippa ur”. Det gäller att 
misslyckas och ta ut svängarna så tidigt som möjligt. Om man tar i för mycket och överdriver, 
då finns det sedan möjlighet att skära bort. Gör man för lite blir det svårare att lägga till, säger 
Freja.  
 

Freja: Och det är viktigt att de vågar lita på att de faktiskt inte får minus-
poäng för att skriva fel, liksom. Och för en del är det ju en ganska lång 
väg, att våga göra det och inte säga: ”Ja, men nu kommer du säkert sitta 
och räkna med det i slutbedömningen i alla fall”, liksom. Det är ju en til-
litsfråga också.  

 
Karin menar att det också handlar om att prata igenom processen med eleven för att se vad 
som gick fel och hur han eller hon kan tänka till nästa gång. Samtalen är viktiga för att med-
vetandegöra processen för eleven och för att eleven ska se betydelsen av ett självständigt ar-
bete. 
     På frågan om hur de tänker kring tid och schema svarar de att eleverna behöver längre tid 
för att hinna göra klart och ta det ett varv till. Det är också svårt, menar Karin, att som ele-
verna gör slänga sig mellan korta lektionspass och försöka komma ihåg vad som hände förra 
gången: ”Ska man ta tillbaka en kreativ process som man har påbörjat för en vecka sedan? Då 
får man ju börja om.” De har satt projekten till två veckor. Om det blir längre blir det för ut-
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draget, säger Freja, och eleverna gör allt i sista minuten. ” [...] lite stress är bra, har vi märkt” 
berättar Freja. 
 
Hur är en ideal kreativ person? 
En kreativ person som tar sig an en föränderlig värld, är vår vision, säger Freja. De pratar 
även om att vara nyfiken på livet och medveten om sina styrkor samt sina svaga sidor för att 
kunna använda sig av dem. En kreativ person står inte handlingsförlamad när någonting nytt 
händer, säger Karin. 
 

Freja: Och där kan man väl känna så här att, helt subjektivt, som det ju 
ändå blir, med våra treor liksom, jag skulle lätt rakt av anställa... ja, minst 
hälften av dem i vilket företag som helst, känner jag faktiskt. Nu känner 
jag dem också i och för sig, men just för att de är på det sättet liksom. 
Ställ dem var som helst så tar de sig hem liksom. Och det tänker jag är 
ganska bra. 
 
Karin: Det är inga vilsna människor. 
 
Freja: Nej, inte precis, faktiskt. De kan vara trötta, de kan vara sura och de 
kan vara gnälliga och allt möjligt, men liksom... när de väl landar i det så 
börjar de ta tag i saker. [...] 

 
Hur skulle en idealskola se ut för att få fram dessa ideala kreativa personer? 
En skola som sätter eleven i centrum och drar alla konsekvenser av det skulle bli en ideal 
skola, säger Freja.  

 
Freja: [...] Allt ifrån väldigt liksom... ja, se till enskilda personers behov, 
men också säga så här: ”Okej, men vart ska du i framtiden? Vad behöver 
du då?” Alltså man sätter eleven, både som individ och samhällsvarelse 
och grupp-, flockdjur liksom så... och drar alla möjliga konsekvenser av 
det resonemanget så tror jag att... 

 

Här spelar naturligtvis skolans fysiska struktur roll, säger Freja. Skolan är inte anpassad efter 
läroplanen, utan är en produkt av ett äldre skolsystem vad gäller strukturer (som salar och 
scheman) som är anpassade efter det industriella behovet av människan som del i en tillverk-
ningsindustri. Man skulle kunna passa tider, sitta still, stå still och man skulle kunna göra som 
folk sade i den skola som infördes för hundrafemtio år sedan, och så ser det fortfarande ut, 
menar Freja. Hon drar en parallell med det målrelaterade betygssystemet som infördes 1994, 
men som ännu inte har slagit igenom fullt ut i verksamheten, och konstaterar att skolan är ett 
trögt system. Karin lyfter fram engagemang från både lärare och elever som grund för att 
skapa en bra skola. Dessutom menar hon att ”Vi måste samtidigt vilja lyssna på vad elever har 
för behov och anpassa oss och inte alltid göra som vi själva önskar”. 
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Analys och jämförelse 
 
Under denna del förs det lärarna har sagt in under de olika P-na. Frågorna som utgör under-
rubriker är de frågor som har arbetats fram av uppsatsförfattarna för att konkretisera P-na. 
Dessa frågor har även utgjort underlag för intervjufrågorna i Resultatdelen. Det som redogörs 
för nedan i dessa delar är en summerande tolkning av vad lärarna säger, det är inte någon dis-
kussion eller konstaterande av hur något är eller bör vara enligt författarna. I jämförelsen dis-
kuteras kring likheter och skillnader. Allt detta utgör sedan underlag för Diskussionen där 
frågeställningarna besvaras och kopplas till tidigare forskning och teori.   

Person – Aspskolan 
Vilka egenskaper och förmågor lyfts fram som positiva för den personliga kreativiteten?  
Egenskaper hos individer som ökar den kreativa förmågan är, enligt lärarna: att vara idérik, 
kompetent, flexibel, trygg, modig, nyfiken, självständig och att ha ett gott självförtroende och 
god självkänsla. Förmågor som lärarna kopplar till den personliga kreativiteten är att kunna se 
möjligheter, tänka fritt och att kunna resonera och relatera självständigt. Den sistnämnda för-
mågan rangordnas av lärarna som en av de främsta förmågorna när det gäller att vara kreativ. 
      
Går det att utveckla kreativitet och i så fall hur? 
På frågan om alla har en kreativ förmåga, svarar lärarna ja, och den går utan tvekan att ut-
veckla. Man kan stimulera och utveckla den kreativa förmågan genom exempelvis övningar i 
divergent tänkande, vilket eleverna får öva på. Övningarna går ut på att utveckla idéer, tänka 
utanför ramarna och släppa tanken fri från förförståelsen. Utöver detta syftar övningarna 
också till att eleverna ska få ökat självförtroende och större självsäkerhet och självkänsla för 
att våga vara kreativ.   
     Vidare menar de att elevernas kreativitet utvecklas både i ett samspel inom elevgruppen 
och i samspelet med läraren. För Svea är kreativiteten kopplad till andra människor, men hon 
menar också att det kan vara en ”personlighetsgrej”. En del elever är oerhört kreativa när de 
sitter ensamma, men för det mesta är kreativiteten kopplad till andra människor. Även själv-
känslan utvecklas i grupp. 
      
Finns det några skillnader mellan könen i den kreativa förmågan? 
Det råder en viss osäkerhet i den här frågan. Moa menar inledningsvis att det inte finns någon 
skillnad, men Svea säger efter lite eftertanke att tjejer har lättare att arbeta självständigt, 
medan killar behöver mer tydliga ramar och mål. Tjejerna kan å andra sidan hämmas av det 
lärarna kallar duktig flicka, men det framgår inte tydligt på vilket sätt detta inte är kreativt, 
enligt lärarna. De kan mena att dessa tjejer fastnar i att reproducera och imitera istället för att 
tänka nytt och självständigt.    
 
Östorpskolan 
Vilka egenskaper och förmågor lyfts fram som positiva för den personliga kreativiteten?  
En kreativ person är en person som inte alltid tar den självklara vägen, som vågar misslyckas 
och litar på sig själv i olika situationer. Den ser möjligheter och är nyfiken på livet. Karin och 
Frejas arbetslag har en vision om hur eleven ska vara när den går ut skolan: en nyfiken och 
kreativ person som tar sig an en föränderlig värld. Eleven ska även ha en stor beredskap att 
hantera förändringar och vara medveten om sina svagheter och styrkor för att använda sig av 
dem. De är inte handlingsförlamade när någonting nytt händer, säger Karin. 
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Går det att utveckla kreativitet och i så fall hur? 
Det finns en kreativitet hos alla, men Karin är inte säker på att alla använder sig av den. Freja 
tänker att vi alla är kreativa, men att det tar sig uttryck på väldigt olika sätt. Alla människor 
har dessutom ett behov av att uttrycka sig. Man kan däremot välja att vara kreativ eller stänga 
den dörren. Många värjer sig mot sin egen kreativitet och blir fruktansvärt nervösa och tycker 
att det är jobbigt när de får fria ramar och ska ta eget ansvar, menar Freja.  
     Det står inskrivet i examensmålen att eleverna ska vara kreativa. Det betyder att lärarna 
måste stimulera elevernas kreativitet och det gör de i enskilda samtal, individuell handled-
ning, processtänkande och processkrivning. Eleverna får även jobba med öppna uppgifter. Ett 
annat sätt att jobba med kreativitet är ”wild and crazy”-projekt, där lärarna använder sig av till 
exempel forumspel och teaterövningar. Det handlar mycket om att låta eleverna ”flippa ur”, få 
dem att ta ut svängarna och ge dem lov att misslyckas.  
 
Finns det några skillnader mellan könen i den kreativa förmågan? 
Karin menar att det är en större andel killar som inte är kreativa till en början på grund av 
ovana. Freja menar att det inte är någon skillnad, utan att det finns andra saker som påverkar 
hur tjejer och killar är kreativa. Naturvetareleverna har ofta blivit belönade av skolan för sitt 
sätt att arbeta och kan ha svårt att släppa att någon annan ska tala om för dem hur de ska göra 
något, och där finns det både tjejer och killar. De som Freja upplever har allra svårast att 
släppa detta är de ambitiösa tjejerna. Hon menar dock inte att de inte är kreativa på ett grund-
läggande plan, utan att de är kreativa mer av pliktkänsla än av eget driv. 
 
Jämförelse 
Både Aspskolan och Östorpskolan har liknande syn på olika egenskaper hos en kreativ per-
son. De menar också att alla människor är kreativa och att det går att utveckla. Däremot kan-
ske inte alla elever använder sig av sin kreativa förmåga på grund av exempelvis skolkodning. 
Inget av lärarlagen säger att kreativitet är en enskild personlig egenskap som elever har i mer 
eller mindre grad.  
     Endast små skillnader kommer fram mellan lärarlagen i denna fråga. Östorpskolan lägger 
stor vikt vid att eleven förbereds för ett livslångt lärande, och en viktig egenskap är då att ele-
ven kan hantera nya situationer. Tanken om livslångt lärande är säkert inte främmande för 
Aspskolans lärare, men i intervjun betonar de mer elevens personliga utveckling riktat mot att 
klara vidare studier och arbetsliv. De lägger också större vikt vid elevens förmåga till diver-
gent tänkande.  
     Några stora skillnader mellan könen angående den kreativa förmågan ser inget av lärarla-
gen. De eventuella skillnader som finns beror snarare på skolkodning och genus. Båda skolor 
tar upp att flickor som drivs av ambitionen att vara duktiga och göra ”rätt” har problem med kreati-
vitet. 
 
Process – Aspskolan 
Vad krävs för att få igång en kreativ process?  
Det är nödvändigt att ha tydliga mål poängterar lärarna flera gånger. Det är också viktigt att 
uppgiften känns relevant för eleven, och här kan läraren få hjälpa till så att eleverna hittar sin 
ingång till området som ska studeras. Om eleverna kan relatera till och helst bli emotionellt 
engagerade i problemet då kommer processen igång med hjälp av motivationen. Frågorna ska 
vara öppna och problemen autentiska för att eleverna ska känna att det blir på riktigt. 
           
Hur kan man stimulera elevernas kreativa process?  
Det mest grundläggande, enligt lärarna, för att den kreativa processen ska bli bra är samarbe-
tet. Lärarna tar upp flera exempel på vad de gör för att elevernas samarbete ska flyta så smi-
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digt som möjligt, till exempel reda ut konflikter och låta alla elever komma till tals. Ibland 
kan vissa elever behöva coachning för att komma igång och tänka nytt. Elevernas personliga 
uttryckskreativitet är viktig att följa med och understödja. Det kan handla om att tillåta per-
sonliga uttryck eller att ha inslag som att skriva poesi. Vidare kan datorn vara till hjälp i den 
kreativa processen för många elever.  
 
Östorpskolan 
Vad är viktigt för att inleda en kreativ process? 
För att starta en kreativ process hos eleverna är det viktigt att uppgiften är öppen och att ele-
verna själva kan välja hur de ska lösa den. Och om eleverna förstår varför de ska göra upp-
giften, att det blir relevant för dem, då kan de använda sig av kreativitet.  
     Känslan av att ha roligt och nödvändigheten av att uppleva meningsfullhet är något som 
lärarna tar upp som grundläggande för att kunna vara engagerad.  
     För svenskämnets del menar Freja att det ofta handlar om att balansera det kreativa med 
det mer formella (skrivregler och liknande). Den kreativa processen här har en naturlig frihet 
som måste kontrolleras av vissa normer och regler, utan att för den skull tappa det personliga 
kreativa uttrycket.  
      
Hur kan man stimulera elevernas kreativa process?  
Lärarna talar mycket om lärprocessen och kreativitetens funktion där. Om eleven har problem 
att väcka det kreativa i lärprocessen försöker lärarna att coacha i enskilda samtal och indivi-
duell handledning. Det är viktigt att atmosfären är tillåtande för att den kreativa processen ska 
kunna levandehållas. Om eleverna tror att misstag och liknande kommer att synas på betygen 
i någon sorts sammanräkning då kommer de inte att släppa taget, säger Freja.  
     Som handledare ska man både entusiasmera och vara lagom provocerande. I det sätt de 
jobbar ihop på menar Karin också att de snabbare ser om eleven behöver hjälp/handledning av 
olika anledningar.  
     Fokuset ligger inte enbart på individen; att få ihop gruppen är mycket viktigt. För att stärka 
grupprocessen jobbar lärarna med att alla ska se alla, men också med att göra eleverna med-
vetna om gruppens betydelse. Lärarna strävar också efter att eleverna ska bli medvetna om 
sina egna styrkor och svagheter för att kunna ta sig an oförutsedda händelser, vilket blir ett 
sätt för eleverna att hålla liv i processen. 
 
Jämförelse 
Här finns det stora likheter i lärarlagens tankar kring vad som krävs för att inleda en kreativ 
process. Båda lärarlagen pratar exempelvis om frihet inom ramar, öppna uppgifter och att det 
ska kännas relevant och meningsfullt för eleven. Detta hör till stor del ihop med sättet de un-
dervisar på. De skiljer sig åt i det att de på Aspskolan lägger större vikt vid den roll tydliga 
mål spelar i den kreativa processen. 
     På frågan om hur processen kan stimuleras lyfter båda lärarlagen fram gruppens stora bety-
delse för att komma längre i både lärprocessen och den kreativa processen. Båda lärarlagen 
pratar även om handledning och coachning för att stötta individ och grupp.  
Det finns några skillnader i synen på hur en kreativ process stimuleras. Aspskolans lärare lyf-
ter fram datorn medan lärarna på Östorpskolans talar om att få eleverna att ta ut svängarna 
och även misslyckas. De tar också upp att man som lärare kan provocera i sin handledning för 
att ge lite motstånd.  
      Moa pratar om att följa med och stimulera elevernas uttryckskreativitet, vilket inte ut-
tryckligen tas upp på Östorpskolan. Däremot kan man tolka det som att den sortens kreativitet 
finns med i det allmänmänskliga behovet av att vara kreativ, vilket Freja pratar om, och detta 
behov menar lärarna att de försöker tillgodose och stimulera på olika sätt.    
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Båda skolorna har ett tydligt processtänkande, men det blir inte tydligt om de talar om den 
kreativa processen, lärprocessen eller en kreativ lärprocess. Det blir inte heller utrett om de 
ser den kreativa processen som linjär eller dynamiskt kaotisk. Däremot kan man tolka Östorp-
skolans tal om misslyckande och möjlighet att ta ut svängarna som delar av en kaotisk pro-
cess. Aspskolan som uttalat jobbar med processer skulle antagligen hålla med om att en pro-
cess sällan är linjär fram till det mål som de tydligt betonar. 
 
Produkt – Aspskolan 
Hur tar sig elevernas kreativitet uttryck? 
Lärarna berättar att de ser kreativiteten hos eleverna mycket i de sätt som eleverna tar sig an 
projekten; hur de hittar egna vägar för att få fram svar och kunskap. Andra uttryck för elever-
nas kreativitet ser de i projektredovisningar, där datorn också lyfts fram som ett tydligt hjälp-
medel för att skapa kreativa produkter. 
     Moa tar upp det som hon kallar för uttryckskreativitet. I hennes ämnen ser hon det bland 
annat hos elever som kommer med saker de har skrivit hemma. Hon ser denna kreativitet även 
vid litteraturläsning.  
    Lärarna tar också upp den egna kreativiteten, som stimuleras i lärarlaget och skapar idéer 
om undervisningen. Just idéer ser lärarna som en kreativ produkt både hos sig själva och hos 
eleverna. 
 
Är kreativitet ett mål i sig eller ett medel i undervisningen?  
På den direkta frågan om detta svarar lärarna både och. Som exempel på att de ser kreativitet 
som ett eget mål tar de upp de olika utflyktsövningarna där eleverna övade sig i divergent 
tänkande. Att kreativiteten även ses som ett medel i undervisningen berör de flera gånger 
under intervjun. Kreativiteten ska syfta till att utveckla de kunskaper och kompetenser som 
utgör målet för uppgiften. Kreativitet upplevs som en viktig del i lärprocessen.  
 
Finns det tillfällen då kreativiteten bör hämmas eller stävjas?  
Vid ett tillfälle berörs kreativitet som används i mindre goda syften när elever försöker smita 
undan. Ingen av lärarna tar dock upp detta eller liknande som exempel på kreativitet som bör 
hämmas eller stävjas. Denna negativa kreativitet ska istället riktas om. 
     När det gäller kreativitet som bör hämmas eller stävjas fokuserar lärarna på när den verbala 
kreativiteten att komma på idéer blir för ohämmad hos någon elev.  
 
Östorpskolan 
Hur tar sig elevernas kreativitet uttryck? 
Både i lärarlaget och hos eleverna ser Karin och Freja olika kreativa uttryck. Hos eleverna ser 
de uttryck för kreativitet i annorlunda lösningar av mattetal, i olika sätt att göra en redovisning 
(utklädning/rollspel, informationsfolder, paneldebatt, reklamfilm), eller olika sätt att tolka en 
text (strump-teater, rap, film).  
     Freja menar att alla har ett behov av att göra av med mental överskottsenergi för att hjär-
nan inte ska bli uttråkad. Detta kan leda till kreativitet eller destruktivitet. Får man inte utlopp 
för sin kreativitet så kan det bli det destruktivt. Hon säger även att destruktivitet är ett uttryck 
för kreativitet och exemplifierar med elever som provocerar på ett kreativt sätt.    
 
Är kreativitet ett mål i sig eller ett medel i undervisningen?  
Även här svarar lärarna att de ser kreativitet både som mål och som medel. De hänvisar till 
examensmålen där kreativitet står inskrivet som ett mål i sig på naturprogrammet. De säger 
också att vissa behöver ha det mer tydligt som mål om de har svårt med att släppa loss, och 
lärarna upplever det som något oerhört positivt när en sådan elev blir lite mer kreativ. Med de 
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elever som redan har lätt för det kreativa kan lärarna använda kreativiteten som medel, men 
dessa elever kan även behöva lite av det fyrkantiga.  
     Lärarna ser ett tydligt samband mellan lärande och kreativitet och menar att för att stimu-
lera det livslånga lärandet krävs kreativitet som medel. Karin ger ett exempel ur den egna un-
dervisningen där hon såg att eleverna tog till sig det som var det viktiga för fysiken inom ett 
visst område när de fick jobba med det på ett kreativt sätt. 
      Freja berättar om ett projekt där temat var just kreativitet. Detta upplever hon som mycket 
lyckat, men säger att det inte landade i något då hon jobbade ensam med eleverna med det. Nu 
i detta arbetslag är det lättare att följa upp kreativiteten, säger hon, men vad hon menar med 
att landa i något och följa upp blir inte utrett. Det kan tolkas som så att kreativiteten inte bara 
blir ett mål utan också kommer till användning som medel, eller att i entreprenöriell under-
visning kan fler lärare jobba med kreativitet och på så sätt effektivisera utvecklandet av det 
hos eleverna.  
 
Finns det tillfällen då kreativiteten bör hämmas eller stävjas?  
Freja tar upp behovet av att vara kreativ för att inte hamna i destruktivitet och menar att lära-
ren därför inte bör hämma kreativitet. Karin har också svårt att se varför man ska hämma, om 
det ens är möjligt. 
 
Jämförelse 
När det gäller kreativa uttryck hos eleverna talar båda lärarlagen om projektredovisningar, 
texttolkningar och att hitta egna vägar till kunskap. Däremot lägger Aspskolan mycket vikt 
vid idéer som kreativa produkter. På Östorpskolan pratas det om destruktivitet och provoka-
tion som uttryck för kreativitet, vilket inte nämns på Aspskolan. De pratar dock på Aspskolan 
om elever som vill slippa undan, och det kan vara så att provocerande inslag är ovanligare 
här.  
     Båda lärarlagen svarar att de ser kreativitet som både mål och medel, men de skiljer sig lite 
åt i hur hög grad de ser det som det ena eller det andra. På Aspskolan pratar de om att utvec-
kla kreativiteten genom inledande övningar i divergent tänkande, men hur det ser ut fortsätt-
ningsvis blir inte helt utrett. De tar dock upp att kreativitet står inskrivet i de högre betygskri-
terierna, vilket får eleverna att utveckla det då de vill nå så långt som möjligt. Aspskolans 
lärare lägger emellertid mycket stor vikt vid att kreativiteten ska användas för att nå projekt-
mål och liknande, alltså användas som medel. På Östorpskolan betonar man också kreativite-
tens stora roll som medel i lärprocessen, men lägger större vikt vid att utveckla kreativiteten 
genom olika projekt för att få eleverna att ta ut svängarna. Här blir kreativiteten ett mer tydligt 
mål.  
     När det gäller frågan om man ska hämma eller stävja kreativitet pratar båda lärarlagen om 
att rikta om viss kreativitet som används i mindre produktiva syften.  
 
Plats – Aspskolan 
Vad i skolan som plats/miljö påverkar elevernas kreativitet? Vad påverkar positivt?  
Lärarna menar att miljön och sammanhanget är av stor betydelse för elevernas kreativitet. 
Motivationen är drivkraft för den kreativa processen, och den kan stimuleras eller stävjas av 
omgivningen/kontexten. Det handlar då om arbetsformer och att undervisningen har tydligt 
mål och innehåll för att eleverna ska ha något att förhålla sig till.  
     Något som framhålls som mycket positivt för elevernas kreativitet är att lärarna jobbar i ett 
lärarlag med nära samarbete och fungerande kommunikation. Lärarlaget har också ett väldo-
kumenterat grundkoncept. Detta gör att det aldrig råder några oklarheter om vad de vill med 
utbildningen, vilket i sin tur skapar en viktig struktur för eleverna att förhålla sig till. En annan 
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viktig ingrediens är att miljön är tillåtande, både för eleven och för läraren. För att kunna ta 
tillvara och tillåta elevernas kreativitet krävs också en stor flexibilitet av läraren. 
     En annan aspekt för att kreativiteten ska få fritt spelrum är att den omgivande strukturen 
underlättar med materiella resurser, som eleverna kan tänkas behöva för att genomföra upp-
giften på ett för dem kreativt sätt. För klassrummets del ska det gå att möblera om så att man 
kan sitta på olika sätt. Det ska finnas platser för eleverna att både kunna sitta själva och till-
sammans med andra.  
      När det gäller betyg ser de lärandebedömningen som ett sätt att stimulera lärande och kre-
ativitet. De flesta elever vill utvecklas så långt som möjligt, och i och med att kreativitet står 
inskrivet som ett kriterium för högre betyg i matriserna så vet eleverna att det är det de behö-
ver utveckla.  
 
Vad påverkar kreativiteten negativt i skolmiljön? Finns det begränsningar i skolan som krea-
tiv miljö? 
Det som följer av resonemanget i föregående stycke är att det omvända påverkar negativt. Det 
lärarna saknar på sin skola är fler grupprum så att eleverna kan gå iväg och arbeta ostört i 
smågrupper. Skolan är inte heller så modern, så den tekniska utrustningen skulle kunna bli 
bättre än vad den är. Schemat är också en faktor de jobbar med där uppdelning i ämnen och 
korta lektioner ses som något förlegat. Eleverna behöver lugn och ro och möjlighet att råda 
över sin egen tid för att komma in i processen, och där kan schemat hjälpa till eller hämma.  
      Något som lärarna menar kan inverka negativt på kreativiteten är summativ bedömning. 
Enbart ett betyg säger inte vad eleven ska göra för att bli bättre och risken är att eleven känner 
sig maktlös.  
 
Östorpskolan 
Vad i skolan som plats/miljö påverkar elevernas kreativitet? Vad påverkar positivt?  
Freja menar att en skola som sätter eleven i centrum och drar alla konsekvenser av det blir en 
bra skola. Hur detta relaterar till kreativitet blir inte helt utrett. Det lärarna säger om miljöns 
positiva påverkan på kreativiteten är att den ska vara trygg, positiv och tillåtande. Även de-
struktiva inslag har till viss del en plats i denna tillåtande atmosfär då det ses som antingen 
kreativt uttryck eller ett uttryck för att det kreativa behovet inte blir tillgodosett. 
      I arbetsformerna strävar lärarna efter att ha längre pass där eleverna får jobba med öppna 
uppgifter utan facit. De ska få frihet under ansvar med kontinuerlig handledning bland annat 
för att lärarna ska kunna fånga upp de som hamnar fel. Genom allt löper ett processtänkande 
för både gruppen och individen. Detta tänkande bör hela arbetslaget anamma för att det ska 
slå igenom hos eleverna. När det gäller betyg så klargör lärarna för eleverna att dessa sätts i 
slutet av kursen och att allt fram till dess är övning för att få dem att våga vara kreativa.      
     Angående tidbegränsning har lärarna funnit att den tidsrymd som fungerar bäst för projek-
ten är två veckor, då hinner eleverna både göra klart och ta det ett varv till. Dessutom är lite 
stress bra. Lärarna lyfter också fram att det är viktigt med engagerade lärare för att få engage-
rade elever. Engagemanget hittar lärarna i lärarlaget och sättet som de jobbar på vilket upp-
levs som roligt och meningsfullt. 
 
Vad påverkar kreativiteten negativt i skolmiljön? Finns det begränsningar i skolan som krea-
tiv miljö? 
Lärarna lyfter flera gånger fram det de kallar skolkodning. Många elever har anammat ett sätt 
att förhålla sig till skolan där det gäller att göra som läraren säger utan att tänka själv. Detta 
har de blivit belönade för och på så sätt har förhållningssättet befästs. När dessa elever möter 
ett friare sätt att jobba på kan de reagera med rädsla, frustration och irritation.  
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Mycket i skolan är en rest av tidigare skolsystem, menar Freja. Skolan är en produkt av det 
tidigare industriella behovet, och mycket av det som finns kvar stimulerar inte kreativitet, 
exempelvis korta lektionspass och plikttänkande.   
     När det gäller tid så är det inte bra om projekttiden är för lång, eftersom det blir utdraget 
och eleverna gör allt i sista minuten. Om tiden å andra sidan är för kort hinner eleverna inte ta 
det ett varv till, det blir mer ett utkast, och det finns också en risk att eleverna slarvar eller 
maskar för att det upplevs som onödigt att sätta igång om det rör sig om en lektion på femtio 
minuter. 
 
Jämförelse 
Mycket av det som kännetecknar lärarlagens sätt att undervisa mer eller mindre entreprenöri-
ellt utgör likheter för vad de anser gynna kreativitet: ett tillåtande klimat, gruppens funktion, 
arbetsformernas frihet med mera. De pratar även om lärarlaget positiva inverkan på den en-
skilde lärarens kreativitet, en kreativitet som sedan smittar av sig till eleverna, vilket i sin tur 
ger en återkoppling till läraren och lärarlaget.  
     Det som återigen skiljer lärarlagen åt är att lärarna på Aspskolan mer betonar tydlighet i 
mål och syften och att betygskriterierna i matriserna har en tydlig roll i kreativitetsstimuleran-
det. På Östorpskolan talas det mer om vikten av att misslyckas och att det inte ska synas i be-
tyget som sätts i slutet av kursen. Tanken att betyget sätts i slutet och att vägen dit är övning 
under handledning är grundläggande inom formativ bedömning, som även Aspskolan använ-
der sig av, men det framkom inte att lärarna på Aspskolan lägger samma vikt vid misslyck-
anden.  
    Huruvida lärarna på Östorpskolan tror att den egna betygssättningen stimulerar eller häm-
mar kreativiteten blev inte utrett, däremot menar Freja att de ambitiösa eleverna upplever det 
som problematiskt att kreativitet är ett krav för de högre betygsnivåerna.  
     När det gäller det som hämmar kreativiteten i skolan som plats tar båda skolorna upp det 
som det entreprenöriella lärandet kallar skolkultur.64 Skolkultur refererar till strukturer och 
inställningar som enligt lärarna och det entreprenöriella lärandet ligger kvar och hämmar elev-
ernas utveckling på fler områden än kreativitet; allt från schema och ämnesindelning till 
summativ bedömning. Lärarlagen är samstämmiga i denna fråga och det finns inga större 
skillnader. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
64 Falk-Lundqvist, s. 16ff 
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Diskussion 
 
I denna del kommer vi att diskutera kring uppsatsens frågeställningar och relatera det till tidi-
gare forskning och teori. I den första frågan tas skolorna upp för sig och i den andra frågan 
berörs de tillsammans. 
 
Hur definierar lärarna kreativitet? 
Aspskolan 
På Aspskolan definierar Moa, Svea och Lisa kreativitet som att göra och tänka nytt. Det kan 
handla om att hitta egna vägar till kunskap eller att göra redovisningar på nya sätt. Lärarna 
menar att alla människor är kreativa och att det går att utveckla till exempel i övningar med 
divergent tänkande. Lärarna tar upp flera saker som de menar stimulerar kreativitet: frihet, 
tydliga mål och ramar samt att arbeta gemensamt. Klimatet måste vara tillåtande för att bygga 
upp elevernas självkänsla och självförtroende så de vågar tänka fritt och komma på nya idéer. 
Vidare är tekniska hjälpmedel ett stöd för många elevers kreativitet.  
    Det finns flera gemensamma tankar med Vygotsky här: alla har den kreativa förmågan; 
kreativiteten är utvecklingsbar; kreativiteten tar sig uttryck i en yttre eller inre konstruktion av 
något nytt.65 Lärarna ansluter sig därmed också till den syn på kreativitet som enligt Simon är 
allmänt accepterad i samhället idag.66 En annan överensstämmelse med Vygotsky är Moas tal 
om uttryckskreativitet. Detta går att jämställa med Vygotskys tal om tonåringens behov av 
kreativitet för att uttrycka sig under den turbulenta ungdomsperioden.67 
     När det gäller Person nämner lärarna flera egenskaper som möjliggör kreativitet, men det 
de betonar är att vara idérik och självständig. Mycket av det lärarna tar upp återfinns hos 
Hoff, till exempel att tro på den egna förmågan och divergent tänkande. De nämner inget om 
att vara introvert och kreativ, men det går att vara kreativ ensam, säger Moa. De upplever inga 
stora könsskillnader, förutom att tjejerna har lättare att få tag i innehållet, medan killarna 
fokuserar på ytan. Att tjejer skulle hämmas av bedömning eller betyg, som Hoff nämner, är 
inget som tas upp.68   
     Angående den kreativa Processen nämner lärarna flera gånger nödvändigheten av att ha 
tydliga mål och ett fungerande samarbete samt att uppgifterna ska vara öppna och kännas re-
levanta för eleverna.69 Lärarna talar inte om Wallas fyra faser, men man kan ändå se vissa 
överensstämmelser. Den inledande fasen, preparation, handlar om att avgränsa problem och 
samla resurser, vilket eleverna får göra i projekten. Sedan kommer inkubationsfasen och här 
kan man föra in lärarnas tal om nödvändigheten av att ha längre sammanhållen tid under pro-
jekten.70 Att kreativiteten stimuleras av pauser och undanläggande i denna fas har svårt att 
förenas med skolans övriga krav på utveckling och resultat, och blir aldrig nämnt som något 
stimulerande av lärarna. De talar däremot om lugn och ro för att kunna komma in i processen. 
     De kreativa produkter som tas upp är främst idéer men även presentationer, kunskaps-
inhämtande och estetiska uttryck. Den enda kreativitet som bör hämmas är en ohämmad idé-
sprutande kreativitet. 
      Angående bekräftelse av en kreativ produkt så återkommer lärarna flera gånger till att kre-
ativiteten måste ha ett mål och syfta till något. Dessa mål kommer från utbildningsmålen, äm-
nesmålen eller specifika projektmål. Kreativiteten ska knytas till ett innehåll för att inte bara 
                                                      
65 Vygotsky, s. 11 
66 Simon, s. 27 Denna syn finns även i läroplanerna, vilka talar om att utveckla kreativitet hos alla elever. 
67 Vygotsky, s. 39-45 
68 Hoff, s. 5ff 
69 Jmf Tanggaard & Brinkmann s. 57 & 212f 
70 Detta berör även Nielsen som en förutsättning för kreativitet i skolan, att tiden inte styckas upp i korta 
lektionspass. s. 212 
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bli en yta. Det är också viktigt att eleven inte bara upprepar vad som står i böckerna. Kreativi-
teten ska användas till att resonera och tänka nytt för att förhålla sig självständig till annan 
kunskap. Detta finns även inskrivet i betygskriterierna och matriserna som högsta kvalitets-
nivå. Moa talar också om uttryckskreativiteten och att den inte har så mycket utrymme på 
gymnasiet eftersom eleverna ska förberedas för vuxenlivet och vidareutbildning, och då anses 
den verbala och intellektuella kreativiteten vara viktigare. Det är alltså lärarna själva som av-
gör om något är kreativt eller inte eller kreativt på ”rätt” sätt utifrån betygskriterier, läroplaner 
och mål av olika slag. Detta är i linje med det Tanggaard och Brinkmann skriver att skolan är 
en egen kreativitetsdefinierande domän.71   
     Platsen bör vara tillåtande med stor flexibilitet, menar lärarna. Vygotsky skriver om beho-
vet att förstå som grund för kreativitet och detta är något som lärarna arbetar med.72 De försö-
ker skapa lärtillfällen som engagerar eleverna både emotionellt och kognitivt genom att ställa 
angelägna och öppna frågor. Även Tanggaard berör vikten av riktiga behov och autentiska 
situationer. Hon talar även om att läraren bör vara ett kreativt föredöme, vilket lärarna på 
Aspskolan verkar vara, enligt deras egen utsaga om att deras kreativitet smittar.73 Vidare talar 
lärarna om materiella och rumsliga resurser, vilket Vygotsky berör i det att den skapande ak-
ten har sina förutsättningar i tekniska möjligheter.74  
     Betyg och bedömning tar lärarna upp som något som kan stimulera kreativitet i och med 
att det står inskrivet i de högre stegen i matriserna. Hoff refererade till forskare som tvärtom 
menar att bedömning, utvärdering och yttre belöning i form av betyg kan hämma kreativite-
ten.75 Lärarna menar dock inte att det bara är betygskriterierna som gynnar kreativitet; de 
försöker även stimulera den inre motivationen på flera sätt. Den inre motivationens betydelse 
för kreativitet finner vi även hos de forskare Hoff refererar till.76  
    I detta sammanhang kan man diskutera om lärarna ser kreativitet som ett mål i sig eller som 
ett medel i undervisningen. Lärarna själva menar att de ser det som både och. De har det som 
mål när de försöker att utveckla elevernas kreativitet genom övningar och genom att ge ele-
verna frihet inom tydliga ramar. Ett medel blir det sedan när eleverna väl har utvecklat exem-
pelvis idérikedom för att de då ska bredda sin kunskapsinhämtning och kunna få högre betyg 
med kreativ självständighet. Man kan tolka det som att målet har blivit att utveckla kreativitet 
för att det ska bli ett medel i lärprocessen, vilket ligger i linje med att kreativiteten alltid ska 
syfta mot ett mål och inte bara bli en yta.   
 
Östorpskolan 
Även på Östorpskolan anser Karin och Freja att kreativitet handlar om att göra och tänka nytt 
och att inte alltid välja den självklara vägen eller göra som andra säger. Den kreativa förmå-
gan har alla har tillgång till och den är utvecklingsbar. Dessa tankar är i linje med den för-
härskande synen på kreativitet som Simon tar upp, vilket även överensstämmer med Vygot-
skys tankar.77 Däremot menar de att kreativitet kan ta sig olika uttryck och ibland kanske en 
del elever väljer att inte använda sig av den. Detta kan möjligen ha att göra med olika person-
lighetsdrag, vilket Hoff tangerar i sin forskning, att kreativitet kräver mod och självförtro-
ende.78  
     Kreativitet går att utveckla genom olika undervisningsmetoder anser lärarna. För att sti-
mulera kreativiteten får eleverna jobba med så kallade öppna uppgifter, där det inte finns 
                                                      
71 Tanggaard och Brinkmann, s. 23f 
72 Vygotsky, s. 36 
73 Tanggaard & Brinkmann, s. 57, 212f 
74 Vygotsky, s. 36 
75 Hoff, s. 9f 
76 Ibid. s. 7ff 
77 Simon, s. 27 & Vygotsky, s. 11 
75 Hoff, s. 5 
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några givna svar eller vägar för att nå målet.79 Ett annat sätt att är att jobba med det som Freja 
kallar för ”wild and crazy”-projekt. Mest handlar det om att låta eleverna ”flippa ur”, få dem 
att ta ut svängarna och ge dem lov att misslyckas. Dessa tankar liknar de psykologiska proces-
ser som Vygotsky kallar dissociation och association. Han skriver om att bena upp fenomen 
och förkasta, sortera, förstora, förvränga och förminska för att sedan föra samman bitarna till 
en ny och egen bild.80 Denna enligt Vygotsky viktig kreativa process är något som lärarna på 
Östorpskolan tangerar i och med detta att ta ut svängarna. 
     En kreativ person beskriver lärarna som en som ser möjligheter, är nyfiken på livet och 
som inte räds förändringar utan ser dem som utmaningar. Inte heller på Östorpskolan disku-
teras att introverta och irritabla personlighetsdrag kan vara signifikativt för en kreativ indi-
vid.81 Vidare känner en kreativ person sina svagheter och styrkor och vet hur de ska användas. 
Det som lärarna tar upp sammanfaller med deras vision om hur en elev vara när den går ut 
från deras utbildning. Detta är en tydlig koppling till det entreprenöriella lärandet som har 
olika kompetenser hos eleven som mål för utbildningen.82   
     Den kreativa förmågan är livsnödvändig för oss människor i allmänhet, och vid lärproces-
ser i synnerhet, menar Freja. Kreativiteten består i mental överskottsenergi som vi måste göra 
oss av med för att hjärnan inte ska bli uttråkad. Får man inte utlopp för sin kreativitet kan det 
leda till destruktivt beteende, menar Freja. Denna frustration eller destruktivitet ser båda 
lärarna som en möjlighet och tillgång som kan coachas, styras och uppmuntras. På så sätt ger 
den negativa energin istället upphov till kreativa produkter inom skolans ramar och mål. Även 
Vygotsky talar om kreativitet som behovsstyrd och livsnödvändig för att förstå sammanhang 
och detta ligger i linje med Frejas tankar.83 Om en elev inte förstår meningen med en uppgift 
och väljer att provocera kan man tolka det som ett sätt att hantera en för honom eller henne 
obegriplig situation. Av någon anledning tar sig detta uttryck i form av en provokation, som i 
sig kan vara oerhört kreativ. Eleven gör det obegripliga eller meningslösa till något eget 
genom att använda sin kreativitet, till exempel genom att föreslå sms-roman som skrivuppgift. 
Dessutom skriver Vygotsky om tonåringars behov att använda fantasin och skapa, vilket 
också överensstämmer med Frejas tankar om det mänskliga uttrycksbehovet.84       
     Både i lärarlaget och hos eleverna ser Karin och Freja olika kreativa uttryck/produkter. 
Hos eleverna ser de uttryck för kreativitet i annorlunda lösningar av mattetal, i olika sätt att 
göra en redovisning eller olika sätt att tolka en text.  
     Angående bedömning av kreativa produkter utgår även detta lärarlag från sig själva och 
detta förstärker bilden av skolan som en egen kreativitetsdefinierande domän. Freja säger ex-
empelvis att hon inte uppfattar det som kreativt att göra som någon annan säger, och Karin 
beskriver en situation där en elev gjorde en bild av en graf som hon uppfattade som kreativ 
eftersom hon aldrig hade sett den förut. Även inslag som provokationer tolkas som uttryck för 
kreativitet i en mycket tillåtande atmosfär. Lärarna talar vidare om att misslyckas och att ele-
verna ibland får jobba som tokar för att få ihop det till något riktigt, men det blir inte utrett om 
misslyckandet och ”något riktigt” har att göra med innehållet eller med kreativiteten.  
     Vissa skillnader mellan könen ser lärarna, men det råder en viss oenighet. Karin anser att 
det finns en större andel killar som inte är kreativa i början på grund av ovana. Freja menar å 
andra sidan att det är de ambitiösa tjejerna som har svårast med att vara innovativa och krea-
tiva på grund av bland annat skolkodning. Med skolkodning menar Freja att skolans 
belöningssystem (t ex betyg och beröm) kan verka hämmande och styra hur kreativa eleverna 

                                                      
79 Jmf Kupferbergs de riktige svarspedagogiken 
80 Vygotsky, s. 34f 
81 Hoff. s. 5f 
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83 Vygotsky, s. 32 
84 Ibid. s. 39-45 
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tillåter sig att vara, och detta är inte könsbetingat. Att betygsbedömning leder till att elever 
blir hämmade menar även Kupferberg: eleverna söker efter de rätta svaren och väljer en säker 
väg istället för att tänka i nya banor.85 Även Hoff tar upp detta med bedömningens negativa 
inverkan på kreativitet.86 Det framkommer inte om Freja och Karin ser den egna 
betygsbedömningen som hämmande på något sätt, det är elevernas tidigare möten med betyg 
och bedömning som har styrt in dem i en skolkodning där kreativiteten har hämmats.     
      Angående plats så jobbar de i längre projekt och ämnesövergripande, vilket motverkar det 
Nielsen ser som hämmande i den ”traditionella” skolan: korta pass och flera ämnen.87 De talar 
även om gamla strukturer som hämmar och vikten av att läraren är engagerad, vilket ligger i 
linje med Tanggaards tankar om läraren som kreativ förebild.88     
     Är kreativiteten ett medel eller ett mål för lärarna? De själva svarar både och. Elever med 
svårigheter att släppa loss behöver tränas i kreativt tänkande, vilket lärarna också gör både 
initialt vid terminsstart och punktvis genom utbildningen, vilket berördes ovan i samband med 
utveckling av kreativitet. För de elever som redan har lätt för det kreativa kan lärarna använda 
kreativiteten som medel, men dessa elever kan även behöva lite av det fyrkantiga. Lärarna ser 
ett tydligt samband mellan lärande och kreativitet och menar att för att stimulera det livslånga 
lärandet krävs kreativitet som medel.        
 
Hur samverkar lärarnas definition på kreativitet med deras entreprenöriella 
undervisning?  
I forskningen kring entreprenöriellt lärande framkommer det att det inte finnas några tydligt 
fastlagda principer för vad entreprenöriellt lärande innebär. Falk-Lundqvist och Leffler tar 
emellertid upp gemensamma inslag och grundläggande tankar, och många av dessa stämmer 
överens med hur lärarna på både Aspskolan och Östorpskolan arbetar: projekt, grupparbete, 
dialog, längre arbetspass, läraren som handledare och formativ bedömning.89 Med bakgrund 
av detta kan man således hävda att båda lärarlagen bedriver entreprenöriell undervisning, trots 
att de varken på Aspskolan eller på Östorpskolan fullt ut kallade sin undervisning entreprenö-
riell. Att båda lärarlagen har utvecklat utbildningen i denna riktning först på egen hand och 
därefter med viss ledning av kurser inom entreprenöriellt lärande ska ingen ta ifrån dem.  
     Det finns många likheter och överensstämmelser i det lärarna säger om kreativitet och det 
entreprenöriella lärandet som de mer eller mindre bedriver i klassrummen. Båda skolorna 
strävar efter att jobba i längre projekt som utgår från öppna uppgifter och autentiska pro-
blem/situationer, vilket är vanligt förekommande inom det entreprenöriella och något som 
lärarna menar ökar elevernas kreativitet. Det som ska stimuleras är den inre motivationen, 
eller med Östorpskolans ord, drivkraften, och detta är en grundtanke inom entreprenöriellt 
lärande enligt Falk-Lundqvist.90 När lärarna vidare beskriver kreativa elever ingår många 
egenskaper som eftersöks inom det entreprenöriella: initiativrika, ansvarstagande, flexibla, 
handlingskraftiga, positivt inställda till ett livslångt lärande och orädda för förändringar.91 
Lärarna säger också att eleverna ska bli kreativa för att förberedas inför framtiden, och detta 
är även ett av syftena med det entreprenöriella lärandet. Något annat mycket viktigt för krea-
tiviteten, säger båda lärarlagen, är den mellanmänskliga aktiviteten både inom elevgruppen 

                                                      
85 Kupfberg kallar detta för de riktige svarspedagogiken. Fokuseringen på att gissa eller lära sig rätt svar (det 
som står i boken eller har förelästs om av läraren) tar död på all kreativitet. Tanggaard och Brinkmann, s. 29f  
86 Hoff, s. 9f 
87 Tanggaard & Brinkmann, s. 210ff 
88 Ibid. s. 212ff 
89 Leffler s. 95, 98, 112 & Falk-Lundqvist s. 37ff, 50, 57, 60f, 76f, 83, 97ff116f, 142f. Det inget av lärarlagen 
tydligt använder sig av är samverkan med samhället. 
90 Falk-Lundqvist, kap 5 
91 Leffler, s. 84 
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och mellan lärarna. Denna sociokulturella vinkling är också tydligt förekommande inom det 
entreprenöriella, att utvecklandet av kompetenser och förmågor är något som sker i samspel 
och dialog. Av detta följer att lärarens roll blir den som handledare och mentor, någon som 
uppmuntrar till eget ansvar och kreativt tänkande.92  
     Sammanfattningsvis stämmer båda arbetslagen tankar om kreativitet väl överens med det 
sätt de undervisar på. 
 
Sammanfattande reflektioner 
I denna del kommer vi att tolka resultatet på ett mer reflekterande och värderande sätt utifrån 
egna tankar. 
  
Att definiera kreativitet     
Tidigare forskning kring kreativitet har visat på svårigheten att komma fram till en övergri-
pande definition av kreativitet, och denna undersökning gör inga anspråk på att kunna formu-
lera en sådan. Om man går in på de undersökta lärarnas definitioner så är det svårt att göra 
någon sammanfattande sådan för något av lärarlagen. Det går absolut att se en grundläggande 
tanke hos båda lärarlagen, vilket även ligger i begreppets betydelse, att skapa nytt, och där 
skulle man kunna ha stannat. Nu kom istället det fortsatta definierandet att kretsa kring de 
fyra P-na, vilket var en indelning vi som intervjuare använde oss av. Detta är anledningen till 
att det är svårt att göra en övergripande definition eftersom resultatet blev olika tankar om de 
fyra P-na och inte enbart kreativitet i sig självt.  
 
De fyra P-na – förtjänster och problem       
Varför valdes P-na som utgångspunkt? En stor förtjänst med uppdelningen var att det ab-
strakta begreppet blev mer hanterligt inför utarbetande av intervjufrågor och analysverktyg. 
Dessutom var det av intresse att resultatet fick en didaktisk relevans, och i och med P-na 
kunde olika didaktiska kopplingar göras till det abstrakta begreppet. Kreativitet som begrepp 
står inte heller för sig själv i skolan, den ska passa in i olika ramar, och dessa ramar finns till 
stor del inom just de olika P-na.  
     Trots indelningens förtjänster har det funnits vissa problem. En grundläggande svårighet 
har varit att det är svårt att skilja P-na åt.93 Plats och process ligger exempelvis mycket nära 
varandra.  Kreativ process är dessutom ett oklart begrepp i sig själv, och det blev aldrig tydligt 
om lärarna talade om kreativa processer, kreativa lärprocesser eller lärprocesser.94 Angående 
person visar tidigare forskning att det inte finns något entydigt eller problemfritt sätt att 
beskriva egenskapers betydelse för den kreativa personen. Frågan är om det ens är relevant att 
försöka definiera vad som utmärker en kreativ person och dess egenskaper?  
     Något annat som försvårade analyserandet var att vi inte redogjorde för de intervjuade om 
uppdelningen i P-n. Anledningen till detta var att vi inte i för hög grad ville styra deras tankar 
om kreativitet in i fyra förutbestämda kategorier. I analysprocessen tolkades således deras 
svar in i de olika kategorierna, även om frågan inte uttryckligen innehöll något P. 
 
Kreativitet och entreprenöriellt lärande 
Undersökningen har fokuserat på kreativitet inom det entreprenöriella lärandet. Man kan i 
denna kontext fråga sig om det går att vara entreprenöriell utan att vara kreativ? Går det att 
vara kreativ utan att vara entreprenöriell? Svaren på frågorna beror till stor del på hur man 

                                                      
92 Falk-Lundqvist, s. 69 & 81-87 
93 Hoff tar upp forskare som menar att man bör kombinera de olika P-na i eklektiska modeller och inte särskilja 
dem. s. 11 
94 I detta sammanhang kan man fråga sig om det går att skilja processerna åt. Om nya tankar är en kreativ pro-
dukt bör rimligtvis varje lärprocess vara kreativ. 
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definierar begreppen, och liksom kreativitet är entreprenöriell ett svårdefinierat begrepp.95Det 
verkar dock finnas ett större utrymme att vara kreativ utan att vara entreprenöriell, allrahelst 
om man ser på kreativitet som något allmänmänskligt och enkelt som att tänka en ny tanke 
eller om man tar en estetisk utgångspunkt. Däremot verkar kreativitet vara en grundläggande 
kompetens för att vara entreprenöriell. Man skulle till och med kunna tolka det som att kreati-
vitet är en utgångspunkt för det entreprenöriella lärandet, att skapa nya saker i det yttre och 
det inre. 
     Lärarna talade inte mycket om kreativitet som allmänt begrepp, de placerade det i en skol-
kontext och här kommer talet om kreativitet som mål eller medel in. Aspskolan betonade kre-
ativitetens funktion som medel i något högre grad och detta kan ha att göra med att deras ut-
bildning har en mycket tydlig karaktär av att vara studieförberedande. Östorpskolan såg också 
kreativiteten som ett medel, men arbetade mer uttalat och kontinuerligt för att utveckla det hos 
eleverna som ett mål. Östorpskolans NV-program är också studieförberedande, men lärarna 
här har även den vision som de jobbar mot. I visionen nämns inte högskola eller liknande utan 
istället talas det om en föränderlig värld. Man kan tolka det som att det övergripande målet för 
utbildningen är något som styr synen på kreativitet i vissa avseenden. 
 
Kreativitet inom skolans ramar 
Om kreativitet hade varit det enda som eftersträvades i skolan hade antagligen uppsatsens 
resultat sett annorlunda ut. Nu ska istället den kreativitet som läroplaner och styrdokument 
talar om passa in i skolans ramar. Dessa ramar existerar som en konsekvens av att lärarna har 
ett uppdrag att utbilda och förbereda eleverna för vidare utbildning och yrkesliv, och då kan 
de inte bara inrikta sig på att skapa kreativa elever. Även den tydliga kopplingen mellan krea-
tivitet och entreprenöriellt lärande har kanske gjort att viss kreativitet premieras även här. 
Frågan är om alla elevers kreativitet verkligen ges möjlighet att utvecklas i skolan. Det talas 
exempelvis varken inom entreprenöriellt lärande eller i lärarlagen om att det introverta och 
asociala kan fungera tillsammans med kreativitet. Om den kreativa förmågan inte passar ihop 
med exempelvis social kompetens värderas då denna kreativitet lägre? Och den abstrakta kre-
ativiteten, som inte syns eller inte förstås för att den exempelvis är icke-västerländsk, hur blir 
det med den och dess utövare?  
     Tanggaard och Brinkmann skriver att det finns en domänspecifik kreativitetsdiskurs i sko-
lan, vilket till viss del bekräftas av denna undersökning.96 Att det finns en diskurs angående 
kreativitet är alltså inte något specifikt för de intervjuade lärarlagen, det förekommer antagli-
gen i hela skolsystemet, vilket Tangaard och Brinkmann tar upp.97 Det går inte utifrån denna 
undersökning säga om det rör sig om en gemensam diskurs eller olika diskurser. Ska skolan 
öppet redogöra vilken sorts kreativitet man efterfrågar för att undvika missförstånd? Är detta 
ens möjligt?  
    
Kreativitet ur ett sociokulturellt perspektiv    
En diskurs är på sätt och vis en sociokulturell ex- och inkludering. Det som är accepterat ses 
och förstärks i tal och handling, och det som inte innefattas blir mer eller mindre omedvetet 
förbisett eller förkastat. I detta sammanhang är det intressant att fundera kring vilka kontexter 
som kan ha styrt lärarnas definierande. Först och främst påverkade intervjusituationen där ett 
gemensamt framförhandlande om begreppet kunde iakttas. Detta kallar Säljö för tänkande 
som kollektiv process.98 Det går som sagt inte att säga vad lärarna verkligen tänker, men ut-
ifrån hur samtalet förlöpte kunde man se hur lärarna med sina individuella insatser förde var-

                                                      
95 Leffler definierar entreprenöriell som nyskapande, handlingskraftig, risktagande och möjlighetssökande. s. 52 
96 Diskurs används i bred betydelse, inte som en del av diskursanalys med dess teoribildning och begrepp. 
97 Tanggaard & Brinkmann, s. 23f. 
98 Säljö, s. 108f 
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andra vidare i definierandet. Lärarna kom dock till intervjun med vissa tankar om kreativitet, 
vilka har påverkats av andra kontexter. Skolan med dess mål och uppdrag är en kontext, som 
ger tydliga ramar och styr in kreativiteten i en viss riktning. Vidare talas det mycket om krea-
tivitet inom det entreprenöriella lärandet, vilket därmed utgör en tredje kontext. Sedan utgör 
lärarlaget i sig, även utanför intervjusituationen, en kontext. Det är här de små skillnaderna 
synen på kreativitet tar form, exempelvis i hur hög grad kreativitet definieras som mål i sig 
eller medel för undervisningen.  
     Är kreativitet ett medierande redskap? I ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna 
hävda det. Vygotsky och även båda lärarlagen menar att kreativitet är viktigt i lärprocessen då 
elever genom att vara kreativa lär sig på nya sätt, ser andra sammanhang, tänker i nya banor 
och drar nya slutsatser. Det kreativa verkar även undermedvetet. I detta perspektiv kan man 
således säga att kreativitet är ett verktyg som medierar verkligheten och får oss att förstå den 
på nya sätt. Det går dock att fråga sig om en förmåga - den kombinatoriska förmågan av fan-
tasi och erfarenhet – kan vara medierande. Är det inte resultatet/produkten som blir ett verk-
tyg som hjälper oss att förstå tillvaron på ett nytt sätt?  
      
Kritik och vidare forskning  
Har det lärarna sagt om kreativitet verkligen kommit fram och har det tolkats på ett adekvat 
sätt? Vid flera tillfällen i analysprocessen upptäcktes att vissa uttalanden inte hade blivit ut-
redda och vid andra tillfällen kom det upp något som bara det ena lärarlaget berörde och en 
jämförelse blev därför svår att göra. I analysen har vi vid dessa tillfällen redogjort för vilka 
oklarheter som inte har blivit utredda och vilka jämförelser som inte har kunnat göras.        
     Angående tolkning så har analysverktyget och dess svårigheter och förtjänster redogjorts 
för. Verktyget har visserligen varit styrande vid tolkningen och definierandet, men förhopp-
ningsvis har det bidragit med ett relevant didaktiskt perspektiv genom att belysa det under-
sökta utifrån olika hanterliga aspekter.99 
      En brist är att undersökningen borde ha kompletterats med observationer för att öka vali-
diteten om vad som sades om kreativitet. Vidare saknas ett elevperspektiv med deras upple-
velse av kreativitet i en skolkontext. Ser elever någon skillnad mellan kreativiteten inom det 
entreprenöriella och det traditionella? Det hade också varit intressant med intervjuer av lärare 
som inte arbetar entreprenöriellt för att se hur kreativitetsdiskursen ser ut i andra samman-
hang. 
     Många av undersökningens brister går emellertid att göra till nya forskningsfrågor som då 
skulle innehålla observationsstudier och ytterligare lärar- och elevintervjuer. Apropå elever 
hade det varit mycket intressant att se hur de elever som går ut från de båda lärarlagens gym-
nasieutbildningar skiljer sig åt kreativitetsmässigt.  
 
Didaktisk relevans 
Om man som lärare vill följa läroplanen och stimulera kreativitet och lärande kan man utgå 
från P-na och fundera på: Vilka egenskaper eller kompetenser behöver en person för att skapa 
nytt, och gäller det för alla? Hur går processen att skapa nytt till och hur stimuleras den bäst? 
Hur ser elevernas kreativa produkter ut, abstrakta som konkreta? På vilket sätt stimulerar eller 
hämmar skolan som plats kreativitet? Parallellt med funderandet kring dessa frågor är det 
viktigt att vara medveten om kreativitetsdiskursen. Som lärare bidrar man till denna diskurs i 
och med att bedömningen av vad som är kreativt utgår från egna subjektiva uppfattningar, och 
dessa uppfattningar är delvis grundade i den diskurs som de är med och förstärker.  
     Något som framkommer tydligt i tidigare forskning och även i intervjuerna är att det gamla 
skolsystemet med uppdelad ämnesundervisning, korta lektioner och stoffinlärning inte verkar 

                                                      
99 Jmf Kvales tankar om mångperspektivistiskt skapande av kunskap, s. 258 
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stimulera kreativitet. Denna skolkultur lever vidare delvis på grund av att man som lärare har 
över tio års erfarenhet av yrket innan man själv börjar undervisa, vilket Falk-Lundqvist tog 
upp.100 Detta gör att traditioner, procedurer och diskurser följer med in i lärarrollen utan 
reflektion. Om man som lärare vill bryta invanda skolmönster är det nödvändigt att reflektera 
över dessa förgivettaganden. 
     Är det entreprenöriella lärandet en bra väg att gå för att stimulera kreativitet? I intervjuerna 
framkom det att lärarnas tankar om kreativitet stämde väl överens med det entreprenöriella 
sätt de undervisade på, och lärarna själva menade att de såg en kreativitetsutveckling hos ele-
verna. Det entreprenöriella lärandet förutsätter ett kreativt tänkande då dess struktur och 
funktion kräver ansvarstagande, reflektion, samverkan och eget tänkande. Detta innebär dock 
inte att eleverna per automatik blir mer kreativa inom det entreprenöriella lärandet, däremot 
ges det stort utrymme för kreativitet här. Om detta pedagogiska förhållningssätt är det mest 
produktiva för kreativitetsutveckling låter vi vara osagt, men det verkar onekligen vara mer 
effektivt än ”traditionell” undervisning.   
      I skolan och i samhället finns det idag en strävan att få tydliga resultat så snabbt som möj-
ligt. Skolan ska fungera som framtidens lösning på olika ekonomiska problem och eleverna 
ska vara antingen anställningsbara eller redo för vidare studier när de går ut gymnasiet. Det 
finns en risk att vissa saker som läroplanen tar upp inte får det utrymme de behöver, exempel-
vis kreativitet som hämmas av för hög tidspress. Och bildning, går den att stressa fram? Om 
läroplanen inte ska förtvina till en utopi behöver eleverna och lärarna tid och ro för att möjlig-
göra bildning och utveckla kreativitet.         
      En annan viktig aspekt i detta sammanhang är nyttan med pauser och avbrott i den krea-
tiva processen för att det undermedvetna ska få arbeta fritt, vilket Hoff berörde. Även Vygot-
sky är inne på liknande spår angående tonåringars behov av dagdrömmeri och skapande för 
att begripa tillvaron.101 På sätt och vis kan man se liknande tankar i läroplanen: ”Skolan ska 
ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att re-
flektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.”102 Hur kan lärare skapa reflekte-
rande pauser och avbrott i den tidspressade skolan?  
     De intervjuade lärarlagen och entreprenöriellt lärande bidrar med ett förslag och det är att 
arbeta i längre projekt, där eleverna får tid att ta det hela ett varv till i lugn och ro. Ett annat 
förslag, som förenar pauser/avbrott med Vygotskys idéer om behovet att skapa för att begripa 
tillvaron, är att avsätta tid för att dramatisera, berätta, teckna eller skapa inom media och 
design. Lärarlagen pratade om liknande i samband med projektredovisningar, men det kan 
även användas som just avbrott och pauser för att låta kunskap få tid och utrymme att befästas 
och bearbetas på olika sätt. Detta kallas för estetiska lärprocesser som inte behöver vara det-
samma som kreativa lärprocesser, även om de naturligtvis kan göras gemensamma och berika 
varandra.  
     Resultaten i denna uppsats är som tidigare nämnt omöjliga att generalisera, men vi hoppas 
att läsaren har fått nya infallsvinklar på begreppet och kanske några nya tankar om hur kreati-
viteten kan få rum inom skolans ramar.  

 
 
 
 

                                                      
100 Falk-Lundqvist, s. 53 
101 Hoff, s. 3 & Vygotsky, s. 39-45 
102 Förordning om läroplanen för gymnasiet, s. 8 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrund/entreprenöriellt lärande 
 År i yrket, ämnen, hur länge på skolan. 
 Entreprenöriellt lärande: När infördes det? Varför infördes det? Hur infördes        

det? Hur ser det ut idag? Framtiden – önskemål, förhoppningar, mål, utveckling.  
 
 
Inledning 

 Om du skulle associera fritt vad betyder kreativitet för dig? 
 Diskuterar ni inom lärarlaget om kreativitet? 
 Vad har kreativitet för koppling till det entreprenöriella lärandet enligt dig? 

 
Person 

 Om du skulle beskriva en riktigt kreativ person hur skulle den vara? 
 Har alla människor en kreativ förmåga? 
 Går det att utveckla kreativitet? Om ja: Hur? Om nej: vad hindrar utvecklingen? 
 Har du sett någon skillnad mellan tjejer och killar när det gäller kreativitet? 

 
Process 

 Vad krävs för att få igång en kreativ process? Kan du som lärare stimulera elevernas 
process? Hur? 

 Hur läggs undervisningen upp med tanke på tid och scheman? 
 
Produkt 

 Hur tar sig elevernas kreativitet konkreta uttryck i undervisningssituationen? 
 Finns det några situationer när man bör hämma elevernas kreativitet? 
 Vad eller vem bestämmer vad som är kreativt? 

 
Plats 

 Hur skulle en idealplats se ut för att stimulera kreativitet? I skolan, för eleven, för 
läraren. 

 Vad skulle du vilja ändra på i den nuvarande skolmiljön och varför? 
 
Avslutning 

 Ser du kreativitet som ett mål i sig eller ett som medel för att stimulera/effektivisera 
undervisningen? Som ett avbrott? 

 Tror du att kreativitet främjar elevens utveckling? Om ja: Hur? Om nej: varför inte? 
 Tycker du dig ha sett några skillnader/utveckling i elevernas kreativitet under 

utbildningen? Positivt/negativt? 
 Har du något som du vill ta upp? 
 
 
 
 



43 
 

Bilaga 2 

Aspskolan – Moa, Svea och Lisa 

Intervju Aspskolans gymnasium 2011-12- 02  
Av Pierre Hagman och Katarina Stella 
 

PH: Ja, men då kan vi börja med lite bakgrund, så vi börjar med dig. Hur länge har du jobbat 
som lärare? 

Moa: Sedan 1982. 

PH: Så det blir... ja, matte är inte mitt... men det blir några år i yrket. 

Moa: Massa år. 

PH: Massa år i yrket. 

Svea. Trettio år, va? 

Moa: Snart trettio år.  

PH: Hur länge har du varit på den här skolan? 

Moa: Sedan -96.  

PH: Okej. 

Moa: Men jag gick här själv när jag var gymnasieelev. 

PH: Jaha, tillbaka till rötterna. 

Moa: Om det var intressant. Det har vi alla tre gjort. [skratt] 

PH: Jaså. 

Moa: Det är det som för oss samman. 

Svea: Det är väldigt märkligt.  

PH: Vilka är de ämnen du undervisar i? 

Moa: Svenska/engelska, men nu har jag även då en kurs i vetenskapsteori och en i 
kulturanalys. Ja, ungefär så. Jag har haft lite märkliga saker en lång tid tillbaka, drama, 
pedagogiska drama, bild och ljud, en kurs i bild och ljud och lite sådant på medieprogrammet 
när det startade. På en annan skola. 

PH: Okej. 

Moa: Jag är då lektor i svenska här på skolan, så jag har väl en lite... jag har en mer driv åt 
svenska fast jag undervisar bara i engelska just nu. 
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PH: Ja, men så är det ju ibland. Okej. Nästa. 

Svea: Jag har också jobbat som lärare sedan -83, tror jag, och varit på skolan sedan -95... ja, 
just det, och undervisar i samhällskunskap och psykologi och tidigare sociologi också, eller 
det blir det väl nu med det nya SA-programmet också. Och lite reklam och media har jag 
undervisat i, men nu är det bara samhällskunskap och psykologi. Ja... jag vet inte om det är 
något annat man behöver säga/vi jobbar ju också på andra ställen både Moa och jag, men det 
kanske vi inte behöver ta in här. Vi är på universitetet också och har delar, så jag jobbar med 
lärarutbildning lite grand. 

PH: Jaha, vad gör ni där då, bara av intresse? 

Moa: Nej, jag har inte lärarutbildning. 

PH: Nej, okej, vad gör du då? 

Svea: Nej, jag håller just nu på med/har suttit med i utredningen att ta fram det nya 
lärarprogrammet och hur det ska se ut på Göteborgs universitet och nu håller på att 
implementera det då, kan man säga, LPM11, och innan det så har jag jobbat med 
lärarprogrammet, med VFU väldigt mycket kring något som heter MAG-projektet, jag vet 
inte om ni... 

KS: Det känner jag inte till. 

Svea: Nej, det är ämneslärarna som gick det här LP-01 som det heter, det gamla 
lärarprogrammet, hur man ska organisera det med VFU ute på skolorna och kontakt mellan 
universitet och skola och så. Så det är vid sidan om då. 

KS: Okej. 

Moa: Och jag jobbar på institutionen för kulturvetenskaper där jag då undervisar och 
handleder och sådant. 

PH: Spännande. Sista kvinna.  

Lisa: Och jag har jobbat här då ett år längre än... inte här, jag har jobbat som lärare sedan -81 
då och här hela tiden, så jag har inte ens varit på någon annan skola, och jag undervisar i 
svenska och engelska, precis som Moa. Ja, vad kan man säga mer? Det vi alla tre har i våra 
tjänster nu det är vi har utvecklingstjänst/en del av tjänsten är utvecklingsarbete där vi arbetar 
med lärandebedömning just nu. Så där har vi under året en tjugoprocentig tjänst var och en.  

PH: Vad innebär den i praktiken? 

Lisa: Det handlar om att all bedömning, eller mycket av den bedömning vi gör bör vara 
framåtsyftande så att man/att det är lärande i bedömningen, att det inte är summativt, avslutat 
bedömande, utan att man lär sig av den bedömning som man gör, och eleverna är involverade 
i detta hela tiden. 

PH: Är det det som kallas formativ bedömning? 
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Lisa: Precis.  

PH: Men hur gör ni/är det för lärare eller för...? 

Moa: Vi jobbar med personalen här på skolan. Vi... det är ju därför vi kan sitta här en fredag 
för det är på fredagarna vi gör det. Men vi tar hit föreläsare och vi försöker jobba mot olika 
arbetslag för... och vi använder ju matrisen som verktyg, vi pratar mycket... både då om att 
komma fram till att ”Vad är vårt uppdrag i den nya gymnasieskolan?”, men nästa steg är ju 
också ”Hur kan vi tydliggöra det för eleverna?” Så det är det arbetet vi gör. 

PH: Okej.  

KS: Intressant. 

PH: Ja, vi kommer då in på det entreprenöriella, hur skulle ni... skulle ni ens säga att ni jobbar 
entreprenöriellt? Eller hur skulle ni definiera er utbildning? 

Moa: Alltså vi har ju varit med på utbildningar som kallas för entreprenöriellt lärande och... å 
ena sidan kan man väl säga att vi uppfattar att vi... om man definierar entreprenöriellt på ett 
specifikt sätt så tycker vi att vi jobbar på det sättet, men vi säger inte själva att vi jobbar 
entreprenöriellt... 

PH: Nej. 

Moa: ... utan det är väl mera att... när den här vågen av kompetensutveckling kom som 
kallades för entreprenöriellt lärande, så såg vi en möjlighet också att föra samman många 
saker som vi har gjort under många år, till att tydliggöra... vad vi håller på med, och bland 
annat för vår del handlar det ju om att vi behöver tydliggöra för eleverna vad är det som vi gör 
och vad innebär en utbildning till exempel, och finns det olika steg i utveckling. Så har jag 
tolkat att det entreprenöriella är. Sedan har vi länge jobbat med samtalssidan som jag tycker är 
en viktig del av vad jag har uppfattat att man menar med entreprenöriellt, det vill säga att man 
talar mycket och samtalar med eleven så det är deras utbildning och att de tar... man säger ju 
lite slarvigt ibland att de tar ansvar för sitt eget lärande, men det handlar ju inte bara om att: 
”Varsågod och ta ansvar” utan det handlar ju om ett samtal som är ömsesidigt på något sätt, 
att jag kan stötta och handleda dig i att hitta din väg. Så har jag uppfattat entreprenörssidan, 
sedan har vi väl/när vi talat om det att... det kändes/de exempel som kom fram i den 
utbildning som vi gick på Growth, att de var väldigt inriktade på kanske mer praktiska 
program än på de teoretiska. Så att det här att översätta det tänket till teoretiskt var nog lite 
svårare. 

PH: Hur har ni gjort det då? 

Moa: Nej, vi har inte/vårt mål är ju inte att vara entreprenöriella utan vårt mål är att skapa så 
bra utbildningar som möjligt. Sedan vad folk sätter för klisterlappar på det, det... Ja, vi har 
inte tänkt så här: ”Åh, nu måste vi bli entreprenöriella” utan mycket har ju handlar om att 
utveckla många av de arbetsmetoder och de redskap som vi har haft förut, tycker jag, att 
skärpa dem.  
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Svea: Kan man/man kan väl säga som så, eller som jag uppfattar det då, nu var jag inte med 
på hela utbildningen med entreper... entreprenöriellt lärande, ja, så... många utav de sakerna 
som man pratar om där, det är ju saker som har/sedan vi startade våra lärarlag, -95 nästan, va? 

Lisa: Ja, -95. 

Svea: Ja, så har vi jobbat i den andan, alltså hur använder man lärarlaget för att komma vidare 
i... i lärandet med eleverna och undervisning, och hur använder vi datorerna? Det har vi ju 
jobbat med hela tiden också, så många av de här bitarna som jag uppfattar som ingår i det här, 
det var något vi gjorde och det är alltid bra att få en rubrik eller då får man också det mer 
samlat. Så lite grand har det varit en fortsättning av det vi har gjort/jag tycker just 
lärarlagsarbetet... det här att jobba undersökande på ett strukturerat sätt, inte på det här 
totalfria sättet som man kanske ibland kan/när man släpper eleverna bara, utan att jag tycker 
att vi har förfinat de metoderna. Sedan tycker jag det här med lärandebedömning som vi gör 
nu är också en bit i det här entreprenöriella lärandet, att just komma vidare med målen. Vart 
ska vi? Och tillsammans med eleven tydliggöra/och för oss själva inte minst då, vad är det vi 
faktiskt håller på med? Vart vill vi nå? Vad är innehållet i det vi gör? Det blir så, speciellt för 
oss som har jobbat så länge att man går liksom på rutin och... ofta så reflekterar man inte: 
”Varför gör jag det här på lektionen nu?” och ”Har jag checkat av med målen i kursplanen, i 
ämnesplanerna och så vidare?”. Så att det är många av de bitarna. Och datorerna väldigt 
mycket, som vi har jobbat med strukturerat sedan -95 faktiskt, på skolan, och försöker 
utveckla arbetssätt och arbetsformer med dem då. 

Lisa: Vi har ju jobbat i projektform ända då från -95... och det har ju vi haft med oss på något 
sätt automatiskt att man kanske ger lite mer begränsade projekt i ettan, och sedan lite mer fria 
tyglar under årens lopp, men efter den här då, kursen som vi har varit på så har vi också fått 
namn på det här: A-, B- och C-projekt, och känt att: ”Ja, men det är ju ungefär så här som vi 
har jobbat”, men vi kanske blir tydligare med det, att vi gör det med mer struktur då. Så det 
har vi också fått med oss.  

PH: Hur ser ett typiskt projekt ut? 

Lisa: Ja, du. Vi kan väl ta något... 

Svea: Det sista som vi gjorde nu...  

Lisa: Vi har många exempel. 

Svea: ... Torget som var ett... en uppgift där man ska analysera... ett torgs funktion. Vad är ett 
torg? Och historiskt sett framigenom, varför har det vuxit upp, vad har det för funktion för 
människor och... ja, hur kan man förbättra och så vidare. Det är mer ett exempel för att kunna 
använda många ämnen på samma ställe, så då hade vi med samhällskunskap, naturkunskap, 
svenska. 

Moa: Engelska. 

Svea: Och engelska.  
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Lisa: Data. 

Svea: Ja, data, precis. Och man tittar på de här funktionerna liksom kring torget utifrån alla de 
här ämnena och då jobbar eleverna/eleverna jobbar i grupp denna gång, men ibland jobbar de 
enskilt med frågeställningar då. 

Lisa: I par kan de också jobba. 

Svea: Ja, i par också, men nu var det i grupp, och då får de en ganska tydlig målbeskrivning 
liksom, att det här ska ni göra... så får de två veckor, tror jag att det var nu, på sig och de gör 
fältstudier, vi handleder dem under tiden. 

Lisa: Och de fick frågeställningar av oss då i det här första projektet de gjorde, och så 
småningom får de skapa sina egna frågor. 

Moa: Men det viktiga är väl/alltså det finns flera aspekter och det ena är att frågan/att svaren 
inte är givna är ju väldigt viktigt för projektet, att de ska känna att det är mening att 
undersöka. Och sedan är det så att vi har haft samma projekttemarubrik i ettan och i tvåan, 
men de jobbar med det på olika sätt. Så i ettan är det mer ledande då med A-projekt, men i 
tvåan så hade de bett att få lära sig att göra en projektbeskrivning, ”Hur gör man det?” liksom, 
så att de/då lekte vi lite mer universitet... så att de fick göra en projektbeskrivning på hur de 
skulle/vad de skulle vilja undersöka under det här temat och så fick de visa en förstudie, så att 
de fick se att de gör en liten studie, men det var ett mycket större projekt. Och det här är också 
för att vi har ju organiserat schemat på så sätt att vi har slängt delar av en massa ämnen i en 
pott och så kallar vi det för projekttid, så det har de varje vecka, och där pågår ju verksamhet 
varje vecka, där kan man ju också in emellan olika projekt, för vi tänker också att vi kan inte... 
vi kan inte, sålla liksom, hälla projekt på dem hela tiden för att... de behöver ha lite luft mellan 
systemet, men där finns ju tid både för handledning eller att man sitter och pratar eller att man 
diskuterar och har utvecklingssamtal och sådant där. Så det är väldigt värdefull tid.  

PH: Men det skiljer sig åt vilka ämnen som är med i de olika projekten från gång till gång, 
eller? 

Svea: Det kan det göra, fast oftast... 

Lisa: Ofta är det de här. 

 Svea: ... är det dessa ämnen, ja, där det är... man kan väl säga att SO-ämnen, 
samhällskunskap, naturkunskap, det är där man formulerar frågeställningarna och de andra är 
då redskap liksom, kommunikativa ämnen som man använder sig av för att använda i 
projektet, då.  

KS: Hur kan ett schema/scheman och så tänker jag, är de lite flexibla då? 

Svea: Ja, du menar för eleverna då? 

KS: För eleverna, ja, precis. 
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Svea: Ja, där brukar/vi brukar skriva upp ganska tydligt där, alltså vissa ämnen där får vi alltid 
ha dialog med andra lärare, ofta är det så kanske att matematiken sätter vi åt sidan för de är 
piskade av sina nationella prov och, ja... och ibland kan det också vara ett ämne som kan 
vara/i vissa projekt är det givet att man kan integrera det, men i andra är det svårt. Ja, moderna 
språk samläser de med andra och så där, så att då ser vi vilka lektioner kan vi använda och 
ibland/och så försöker vi ofta få att/finns det någon dag där de bara har projektämnena så är 
de ju väldigt fria den dagen så att säga, så går vi in och handleder när man har sin egen tid helt 
enkelt och... så vi brukar göra ett schema över de veckorna, exakt vilka lektioner det är som 
de kan använda så de får göra en tidsplan själva då, bestämma ”När ska vi ut på området?” 
och så där. 

Lisa: Men vi finns ju alltid där, alltså den position vi har i schemat då finns vi på plats så de är 
ju inte fria att jobba hur de vill, däremot så kan de använda då när det är flera lektioner som vi 
har efter varandra, då kan de ge sig ut på fältstudier eller besöka politiker eller vad det nu kan 
vara som de behöver göra. I det här projektet var de ute och filmade sina torg för att 
dokumentera då vad/vad händer på torget, händer det någonting överhuvudtaget och så.  

Moa: Men där är ju ett exempel på projektarbete som... eller temaarbete, som kanske är mer 
samhällsvetenskapligt, men vi har ju även haft projekt som heter Vad är bildning? där de ska 
undersöka det här begreppet, vi bara släpper ut det begreppet, vad är det för någonting? Och 
så får de jobba i grupp då med att undersöka det. Och om man ska tala om framåtsyftande så 
är det ju att reflektera över sin utbildning via ett begrepp som bildning då, och det var de 
väldigt sporrade av det här liksom, att man kunde hålla på och jobba med ett ord bara.  

Lisa: De fick några artiklar av oss också.  

Moa: Ja, just det, så att de förstod att man kunde skriva mycket om det här, att det blev 
problematiserat för dem. Men sedan kan vi göra lite mer så här klassiska också, som är 
Antiken till exempel, har vi ju haft, och det är i början för att de ska träna sig i 
presentationsteknik och olika arbetsmetoder och sådant där.  

PH: Om ni kort skulle... göra en motivering till varför ni väljer att arbeta på det här sättet, hur 
skulle en sådan motivering lyda då? Vad är liksom den stora vinsten ser ni? 

Moa: Det är ju att de... kan träna det som är styckevis och delt förekommer i alla ämnen, 
därför att livet är ju kanske mer en helhet än styckevis och delt, det är ju vi som har hittat på 
historiskt att vi ska dela saker i ämnen, men det här är ju för att de ska se en helhet i sin 
utbildning också, och se hur saker och ting hänger ihop. Jag tror att man kan bryta upp det 
som man kan kalla för skolsjuka, alltså att det blir inte så/vi leker inte skola utan det blir lite 
mer på riktigt. 

Svea: Och sedan är det ju alltid det där att... försöka utgå från autentiska frågor och försöka 
utgå från frågor överhuvudtaget då som... sätter igång något i huvudet på elever istället för att 
förmedla kunskap som är klassikt liksom, att ställa en fråga inom vissa ramar då och 
undersöka det, och gärna göra det tillsammans vilket blir en dialog och en sporre dem 
emellan. Alltså det i sig sätter ju igång hjärnan, så fort man ställer en fråga till någon så 
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händer det ju något i huvudet på en, och så måste man börja leta och ta reda på, och då är det 
ju... på... vilken, alltså hur... hur drivna är eleverna? Är de nya i ettan så kan man ställa en 
fråga men det kan falla pladask om man inte ger dem alla redskapen då, och är ganska noga 
med det, ramar och redskap och så vidare. Sedan kan man, som du sa, kan man komma upp i 
B- eller C-projekt eller vad man säger, där jag i trean förhoppningsvis kan ställa en fråga och 
så kan de göra detta på egen hand, skriva sin projektbeskrivning nästan utifrån 
frågeställningen och de kan hitta sin egen fråga också.  

PH: Så ni jobbar liksom progressivt, alltså ni ser en utveckling... 

Svea: Ja, försöker se det så, precis.  

Moa: Ja, nej, det får inte vara statiskt utan vi pratar mycket om, alltså det här 
processtänkandet så att säga, det är... att vi tänker på det, men att vi också stöttar eleverna i att 
se hur går det framåt, och att man utvecklas genom att göra olika saker.  

Lisa: Sedan säger eleverna också att de tycker att det är bra att vi inte har så mycket prov, den 
här traditionella typen av prov, utan att de oftast då får redovisa för klassen muntligt och göra 
ett arbete skriftligt, att de ser att de två delarna är viktiga och det här tror ju vi också då att när 
det gäller det muntliga/vi tränar dem mycket i presentationsteknik så att det blir säkra på 
scenen så att säga, att det är ett bra sätt att lära sig saker när man ska presentera och lära 
andra, för att bara skriva arbetet och lämna in det är en del, men dessutom ta till sig det så att 
man kan sprida det till andra det gör att kunskaperna fastnar bättre, så att säga.  

Svea: Ja, det är en jätteviktig bit, och sedan tänker jag också på det här att vi jobbar i så tajta 
lärarlag, är också en del som jag tycker gynnar deras lärande, därför att då ser de att vi också 
ser att det här är en frågeställning som man belyser från olika håll, att vi... under projektets 
gång så måste vi ha mycket kontakt med varandra förstås också, så att vi vet, vi måste ha klart 
för oss vad de gör på de olika lektionerna och att vi har kommunikation om det är någonting 
som inte fungerar någonstans så där, och att eleverna känner att de kan gå till vem som utav 
oss om det skulle vara någonting då, va.  

PH: Den här helhetstanken? 

Svea: Ja, det är helhetstanken och också att den här lärarlagstanken överhuvudtaget. För det 
första är det ju, eller för mig och jag tror för oss alla, så är det ju en otrolig trygghet att jobba i 
ett lärarlag alltså. Man blir bättre lärare på något vis, va. Man blir kreativ själv, man får bolla 
idéer... tillsammans, alltså vi har ju olika kompetenser, inte bara ämneskompetenser utan 
också personlighetskompetenser i lärarlaget så vi kan bidra med olika saker till eleverna, och 
tillsammans blir ju vi den perfekta läraren, så att säga, för eleverna och de kan också känna att 
de kan utnyttja oss på olika sätt beroende på vad det handlar om, och det tror jag är en väldig 
fördel, dels måste inte jag känna att jag måste vara top of the line på vartenda område för det 
kommer man inte lyckas med som lärare, men tillsammans med mina kollegor så känner jag, 
ja, men då blir jag det i alla fall för att vi hjälps åt med det här, och det tycker jag är en 
jättevinst. Jag skulle inte jobba överhuvudtaget som lärare om jag inte fick ingå i ett bra 
arbetslag. 
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Lisa: Så känner vi nog allihop, tror jag.  

Svea: Ja... nej, men det är så oerhört viktigt faktiskt. 

Lisa: Jag tänker på det här att vi alltid har haft ett grundkoncept, som vi har kallat det, alltså vi 
har satt upp mål för arbetet, dokumenterat, sitter det här? [Moa hämtar dokument] Och att vi 
har det gemensamt i arbetslaget, alltså tydligt för, tydliggjort för oss själva vad det är vi vill 
göra... gör ju att vi drar åt samma håll, alltså det finns inga oklarheter med vad det är vi vill 
med vår utbildning. Och det här har vi kört... 

PH: Det här skulle vi jättegärna få... 

Lisa: ... i många, många år.  

KS: Jag kan fota med min... om det är okej med er? Så tar jag bara ett... 

Moa: Ja. 

Lisa: Eller så kan jag skriva ut det om ni vill ha med det.  

Moa: Det är ett officiellt papper. [skratt] 

PH: Policydokument. 

KS: Kunskap och kreativitet [läser från dokument] det är väl jättebra... 

PH: Ja, ska vi gå in på kreativitet då? 

KS: Då tycker jag att vi går på det, ja, precis.  

PH: Ja, så om du skulle associera fritt kring begreppet kreativitet, vad tänker du då? Vad 
skulle du säga då? 

Moa: Börja i den änden. 

Lisa: Nej… [skratt] 

PH: Börja i den…  

Lisa: Nej, jag måste fundera. [skratt] 

PH: Helt fritt, vad är kreativitet? 

KS: Bara spontant, vad som kommer upp, och så tar vi det därifrån. 

PH: Det behöver inte vara anknutet till lärarsituationen, det kan bara vara kreativitet. Det får 
gärna va… 

Svea: Skapande … utveckling, tycker jag. Att känna att här är jag, och hur kan jag komma 
vidare? Att se möjligheter. Det är kreativitet för mig också. Att inte vara fast i för tajta ramar 
eller mönster eller organisationer, utan alltid få tillåtelse att hoppa utanför. Och försöka också 
ha ett helikopterseende ibland och se: Men vad är det som är viktigt egentligen här? Få lov att 
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ställa vilka frågor som  helst. Låta tanken bli fri och få bolla det med andra framför allt, och 
inte bli dömd för en tanke, utan modifiera den hela tiden. Nyfikenhet, som jag bara tycker att 
man bara uppnår tillsammans med andra egentligen, i en grupp. Men det kan ju vara 
individuellt, det kanske finns människor som kan sitta ensamma också. 

Moa: Ja, det man väl göra. Nyfiken kan man nog vara själv också, tycker jag. 

Svea: Jo, det kan man, men just det här… För mig är kreativiteten alltid kopplad till andra 
människor, men det tror jag i och för sig inte… Vi har elever här som blir oerhört kreativa när 
de sitter helt ensamma också, så det kan vara en personlighetsgrej. Men den här 
utvecklingsbiten i det, att känna: Jag är här, men jag vill komma vidare någonstans till något 
annat, något nytt. 

Moa: Jag tänker också på det här med, man blir ju lite Dr Phil, att istället för att fokusera på 
begränsningar som det finns en hel del i lärarjobbet, att man fokuserar på möjligheterna 
istället. Mycket av kreativiteten tycker jag också går i det här samspelet både med lärarlaget, 
men också med eleverna, att jag kan vara kreativ med dem när de säger: Men kan vi inte… 
Och att jag är flexibel. Så för mig blir flexibiliteten jätteviktig i kreativiteten. Men det handlar 
ju mycket om att själv kunna var kreativ. Och jag hade inte varit i det här jobbet om det inte 
hade varit kreativt. Om jag hade känt mig begränsad/så fort jag känner mig begränsad och låst 
så tappar jag mycket, då dräneras energin.  

Svea: Det är det som är härligt med lärarjobbet. Det finns stora fördelar. 

Moa: Ja, det finns enorma möjligheter, och ibland kan man tänka med förvåning på vissa 
kollegor, varför väljer de den vägen, den begränsande vägen när det finns så många 
möjligheter? Och för oss är det en lycka att vi har varandra eftersom vi har ett väldigt 
tillåtande arbetslag, som är fullt av kreativitet. Och som du säger, det är ingen som säger: ”Nä, 
det ska vi inte göra”, utan ”Ja, men hur skulle vi kunna göra det?” Men det handlar ju också 
om att vi har gemensamma mål. Att vi strävar/det är för elevernas lärande som vi gör det här. 
Det låter väldigt tjusigt när vi säger det, men det är faktiskt det. För kreativt skulle ju också 
kunna vara att vi åker till bollhavet på IKEA och har en heldag, men var är syftet med det? Så 
det är också det här att vara kreativ och ha det här målet… 

Svea: Att utvecklas fram till målet på olika vägar, att det inte finns en väg till utan att det kan 
finnas många olika. 

Moa: Och jag känner att med oss handlar det mycket om att även om vi skulle kunna göra 
samma sak som vi har gjort de senaste tjugofem åren så gör vi inte det, utan det blir nytt. 

Svea: Mm, det är inget kul att göra samma. 

Moa: Det är inget kul att göra samma utan man gör nytt. ”Ja, men skulle vi inte kunna göra så 
här?” Och det kan vara så att eleverna till och med, som ettorna då undrar: ”Ska inte vi göra 
bildning?” ”Jaha, nu blev det inte det i år, utan det blev någonting annat.” (skratt) Och det är 
nästan som att vi blir intvingade av eleverna, och det är väl bra det med då? 
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PH: Ja. Den där bollhavstanken…[Skratt] nej, men… Vad är det som avgör att det inte blir 
kreativt?  

Moa: Nej, men i det här fallet så kanske det inte riktigt är innanför de målen som vi har i 
utbildningen. Om det var att de skulle bli mer taktila tillsammans och röra vid varandra, om vi 
hade det som ett mål, då hade de kunnat göra det.  

PH: Så det skulle kunna vara kreativt? 

Moa: Vi skulle kunna göra ett tema om Bollhavet på IKEA. 

Svea: Ja, eller om vi hade ett projekt med barns någonting, inte vet jag… 

Moa: Lärande. 

Lisa: Ja. 

Svea: Ja, och lekande, så kan de testa själva, så visst skulle det det.   

Moa: Jag bara tänkte att… idéer. Man kan ha många idéer. Man kan ju ha 320 idéer, men 
några kanske är bättre än andra. 

Svea: Ja, och som du sa, det viktiga är att för varje sak man gör att ständigt ha de här målen 
eller ämnesmålen eller projektets mål, för kreativiteten måste ändå kopplas till dem. Det är ju 
vår uppgift tycker jag, som ledare i skolan och som lärare att hjälpa eleverna med det. För 
annars det ju bli som min son som kom hem när han gick i nian och hade projekt en vecka om 
någonting med vatten och han hade valt ubåtar. Punkt liksom. Och jag: ”Vadå? Vad ska 
du…?” ”Nä… jag ska skriva om ubåtar.” Då blir det en kreativitet som faller. Jag vet inte var 
den landar någonstans. För han har inget/vad är syftet? Varför ska han göra detta? Vad är 
meningen? Vad är det för kompetenser man vill utveckla? Vad är det för kunskaper man vill 
utveckla? Det måste vara tydligt både för oss och eleven. Och då ska kreativiteten syfta till 
det, och det kan vara olika mål olika gånger, men man måste veta det. Vart syftar min 
kreativitet? Då tror jag också att det är lättare att vara, att bli kreativ, om man ser de här 
målen. För vi har också många elever som kanske har svårt med/som säger: ”Jag vet inte. Jag 
kan inte” Och att ha tydliga mål då och spännande frågeställningar det hjälper ju dem att bli 
kreativa. Att de kan känna nyfikenhet eller en tanke som tillåts utan att det ska rättas efteråt 
om det var fel eller rätt tanke. En nyfikenhet som ska väckas och motivationen. Och jag tror 
att målen är nödvändiga för det. Det blir enklare då att rikta sig någonstans.  

Moa: Men det som jag känner, det förhatliga ordet för mig det är sysselsättning. Alltså att 
man sysselsätter eleverna. För det handlar om elevernas kreativitet också, och det är det som 
jag känner att vi försöker motverka. Jag ska inte sätta dem i arbete för att sysselsätta dem, 
vilket jag tror är ganska vanligt att man gör. Det gör jag också ibland, men ofta känner jag 
ändå att det stämmer överens med vart vi är på väg. Sysselsätta är inget bra ord. 

PH: Okej. Du sa någonting om utveckling. Tror ni att alla människor har kreativ förmåga?  

Alla: Ja/Absolut. 
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PH: Och att den går att utveckla? 

Moa: Utan tvekan. 

PH: Hur arbetar ni för att utveckla? 

Lisa: Men det är ju lite det här som du talade om att vi sätter tydliga ramar, alltså våra 
instruktioner är oerhört noggranna, speciellt i ettan då. För det märker man ganska tydligt att 
om man är lite otydlig där så tar det mycket längre tid innan de kommer igång med sitt arbete. 
Men vet de exakt vad som gäller, och att det är ganska begränsat i början, då blir de kreativa. 
Det är så härligt att se elever som blir motiverade, för det är det som kommer med i det hela 
då att motivationen ökar och då lär de sig också mer. Och det är ju samma för oss. Vi 
motiveras av att samarbeta och vi blir kreativa tillsammans, och kommer på… Som Svea sa: 
”Vi skapar nya projekt” bara för att vi pratar med varandra till exempel. Samarbeta skapar 
verkligen kreativitet. 

Svea: Men för det behöver man just det där, ett problem som ska lösas. Det är svårt att bara 
sitta och vara kreativ utan att veta ”Varför då?” eller ”Vart ska jag?”. Och det är ju likadant 
för eleverna som det är för oss. 

PH: Så det är ramar och begränsningar som… 

Svea: Ja, det låter ju lite konstigt kanske. [Skratt] 

Lisa: Det är motsägelsefullt, möjligen, men… 

Svea: Ja. I ramarna och begränsningarna måste det också… det här problemet eller den här 
frågeställningen som det ska arbetas med, den i sig måste kännas relevant för eleven. De 
måste hitta in put i sig själva, kring den frågan. Och det är i inledningsskedet vår uppgift som 
lärare att ha den dialogen med dem när man ska starta ett projekt till exempel. Att få tala fritt 
kring det här och ”Hur tänker ni nu?” och ”Vad har du med torget att göra?” och ”När var du 
på ett torg senast?” eller det kan vara vad som helst. Att hitta ingången i början är viktigt. Och 
sen när man väl är med på banan och man ser att alla börjar tänka kring att… ”Ja, jag är 
förbannad att det ser ut så här på Frölunda torg.” eller vad det nu kan vara, då kommer tydliga 
ramar, mål och syften, och ”Då ska ni jobba så här för att hitta någonting kring den här 
frågeställningen.” 

Lisa: Och samtidigt är vi väldigt/de är otroligt fria i sitt arbete… 

Svea: Absolut. 

Lisa: … när de väl är igång. De kan utforma sina presentationer som de vill. De kan använda 
vilka redskap de vill, och nu har vi faktiskt datorer som möjliggör väldigt många olika typer 
av presentationer. 

Svea: Ja, och där är  de otroligt kreativa. De kan oftast mer än vad vi kan. 

Lisa: Ja.  
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Svea: Det finns alltid elever som kan… 

PH: Jag tänkte fråga just det: Hur tar sig deras kreativitet uttryck i projekten? Hur ser ni 
konkreta uttryck för det? 

Moa: Mycket att de väljer egna sätt att undersöka det på. Alltså ”Hur ska vi hitta svaret på de 
här frågorna?”, och det att de ställer egna följdfrågor om de har en övergripande fråga. Och 
ofta kommer de och frågar oss: ”Får man göra så här och så här?” ”Ja, men visst! Självklart”, 
svarar vi. Det är någon slags villfarelse i det här att antingen är man fri eller så är man 
begränsad. Vår erfarenhet är att om vi bara släpper helt fritt och säger: ”Nej, ni får göra vad ni 
vill. Gör vad ni vill.” då blir det inte alltid så bra, och då menar jag inte bara att det inte blir 
bra i våra ögon utan eleverna blir lite håglösa, därför att friheten är så oändlig. Ja, frihet under 
ansvar talar man ju om, men att man säger: Jo, men för att vi ska kunna ha utbyte av varandra 
i klassrummet så är det bra om vi jobbar med ungefär samma frågeställning. Men alla 
kommer att komma in i mitten med lite olika perspektiv på den här frågeställningen.  

Svea: Men återigen, datorerna är ett otroligt bra hjälpmedel här. Jag tycker att många hittar sin 
kreativitet där, och de som kanske annars har känt att de har dålig självkänsla vad gäller 
teoretiska kunskaper de kan helt plötsligt börja släppa det, för de kanske däremot är trygga i 
datorn, på något vis, har den kompetensen. Och helt plötsligt släpper det där andra med det 
dåliga självförtroendet och man vågar börjar jobba med uttrycksformer och så. De är mycket 
duktigare än vad jag/jag är fortfarande inte duktig på att bli kreativ vid datorn. Jag tror att jag 
kommer att dö om jag/jag känner inte helt att jag… men det är ju en generationsfråga. Men 
jag kan se verkligen hur de kan gå igång på att göra vissa saker. ”Ska det vara film? Ska vi 
göra så här med bilderna? Eller ljud?” Ja, de hittar på saker så man baxnar ibland. 

PH: Det har mycket med presentation att göra? 

Alla: Ja. 

Svea: Ja, men det blir ju också med innehållet. De måste fånga innehållet med hjälp av sin 
presentationsform eller den teknik som de använder. ”Hur ska jag kommunicera min 
kunskap?” Det handlar om att veta vad man gör så att det inte bara blir en yta. För man kan 
göra en snygg film, men innehållet blir inte bra. Att få ihop det här: vad är innehållet och hur 
ska jag få ut det på bästa sätt. Och där ser de många möjligheter, tycker jag, med datorerna. 
Hur de just/den här grejen, hur ska jag göra det på bästa sätt med hjälp av datorn, eller något 
annat. Datorn är så självklar för dem nu, så den finns alltid med på ett eller annat plan. 

Lisa: Men vi talar mycket om hur de ska presentera också när det gäller en sådan här key note 
eller power point-presentation. Så de får redskapen även om vi inte är datalärare så har vi 
under årens lopp lärt oss vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och en del går i fällan 
att skriva jättemycket text till exempel i en power point. Men det här slipas av så småningom, 
och de förstår att det här är ett redskap för publiken, det ska förstärka budskapet, ett 
hjälpmedel för att vi ska uppfatta vad de pratar om. Då får de också ögat på vad som är det 
absolut viktiga i sin egen presentation, och det tar ett tag innan det liksom sjunker in. Men det 
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är väldigt skönt att se när de faktiskt kan plocka ut de rätta nyckelorden, visa de rätta bilderna, 
och då upplever vi att: ”Jaha, det är det här det handlar om, det är det som är det viktiga.” 

Svea: Då har man kommit jättelångt i innehållet…  

Lisa: Ja, precis. 

Svea: … i det man håller på med. När man kan göra det, så att det inte allt blir lika viktigt. 

Moa: Men jag tänker att vi har glömt en sak som vi också gör, och det är utvärdering och 
självskattning. Eleverna får skatta sig själva. Och att man pratar lite mer om de här 
övergripande förmågorna. Och det kan handla om kreativitet. En sådan fråga till exempel är: 
Hur är det att jobba med dig i grupp? Och då måste de ställa sig frågan ”Hur mycket deltar 
jag?” För det handlar också om kreativitet, men det handlar också om ett socialt samspel. Och 
att man pratar om det här. För vi har också elever som säger: ”Nä, men jag vet inte vad jag 
ska göra.” Eller att de mörkar naturligtvis, de har inga idéer men de hakar på någon annan. 
Det handlar om vilken kommunikation man har med eleverna, och det måste man hålla på 
med hela tiden. Det ena är att man har utvecklingssamtal, men sedan är det allt det här pratet 
emellan, och att vi har projekttiden.  

Svea: Och att bygga självförtroende hos eleverna, det gör man mycket med samtalet. 

Moa: Ja, och att inte vara kreativ kan bero på så väldigt många olika saker, eller att man inte 
kommer på idéer. Kreativiteten kan ligga och pyra någon annanstans. Det vill säga ”Hur 
kommer jag ifrån det här utan att behöva göra så mycket?”  

Svea: Precis. 

Moa: Det är ju också en kreativitet. Men just att få dem på tåget, att skaffa sig en utbildning, 
att medvetandegöra det liksom. 

PH: Ser ni kreativitet som ett mål i sig eller mer som ett medel för/tillsammans med den andra 
undervisningen? 

Moa: Både och. 

Svea/Lisa: Ja. 

Moa: Vi har sådana här introduktionsdagar… 

PH: Ja? 

Moa: … när vi åker iväg till X som ligger här uppe, och då har vi nästan bara 
kreativitetsövningar som går ut på att komma på så många idéer som möjligt och att man 
därigenom lär känna andra, för de känner ju inte varandra när de börjar. Och alla övningar 
som vi gör där med dem bygger bara på kreativitet och att komma på idéer och egentligen att 
idéer i sig är kul. Det är kul med idéer. En övning är att hålla upp en potatisskalare och så får 
de jobba två och två och komma på alternativa användningsområden för den, för vi ska sälja 
den. Vi måste sälja fler potatisskalare. Och där är det inget som är fel utan det gäller bara att 
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komma på fler användningsområden, som inte bara handlar om att skala andra rotfrukter, utan 
det kan vara musikinstrument, kommer de på, eller örhänge, eller mordredskap, eller… 

Lisa: Käpp för väldigt kort person, har jag varit med om. [skratt] 

Moa: Ja. [skratt] Nä, men att man prioriterar någon slags tanke kring kreativitet. Och att de 
själva ser det att… ”Kom igen! Idéer!” 

Lisa: Men också på en annan nivå, den övningen där de ska titta på platsen X och låtsas att de 
kommer ifrån en annan planet och fundera över vad det här är för samhälle. Där har vi fått 
väldigt många spännande idéer.  

Svea: Och just i de övningarna handlar det om att hitta frågeställningar som inte kräver att 
man har en massa kunskaper om historia eller vad det nu kan vara, för då är det alltid några 
som tappar självförtroendet. Utan det handlar om att känna att det här kan vem som helst 
tycka och tänka kring, när det är den typen av övningar.  

Lisa: Vem skulle kunna bo här? Hur har de det? Hur lever man? 

Moa: Hur tänker de att livet ska vara? Och sen har vi en övning där de får springa runt i 
skogen och samla saker för att bygga en skulptur som heter Modern kommunikation. Och så 
får de bygga upp den och sen ska de presentera den och tala om… 

Lisa: Ja, temat är kommunikation och sedan få de ge ett namn. 

Moa: Okej, de ska ha ett namn på sitt konstverk och sen ska de motivera eller förklara hur de 
har tänkt med det här konstverket. Och det är också väldigt spännande att se vad det blir. 

PH: Ser ni någon utveckling då, dels från de här inledande övningarna till/och över de tre 
åren, kreativitet hos eleverna?   

Moa: Ja, ja. Självständigheten skulle jag säga är det som ökar. 

Svea: Ja, precis, och trygghet. Självständighet och självsäker, en självkänsla det är det man 
bygger upp också i början, något som är så fruktansvärt viktigt. Ju mer man hittar det, ju mer 
kreativ vågar man vara. 

Moa: Det har vi fått som respons också efter tre år när man utvärderar. Vad har utbildningen 
gett dig? Och då är det jättemånga som säger att ”Jag vågar ställa mig upp utan att tveka och 
tala till människor.” Det har nästan varit det som har betytt mest. Vi kan ju se att det föds och 
en massa andra saker också, alltså man måste ju ha någonting att säga för att vara trygg med 
att säga någonting.  

Lisa: Personlig utveckling säger de ofta. 

Moa: Personlig utveckling är det viktigaste.  
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KS: Men de här egenskaperna som ni säger, trygghet och självförtroende och kanske 
självkänsla, jag vet inte om ni sa det, är de en förutsättning för kreativitet, eller kan det finnas 
andra egenskaper som… 

Svea: Alltså jag tror någonstans det faktiskt. Att ha en självkänsla är en förutsättning för att 
kunna vara kreativ. Jag tror det. För jag tror att vi begränsar oss själva så oerhört mycket och 
vi har så mycket jante, och det finns en massa skäl till det, det är skolan och det är föräldrar 
och kompisar som har begränsat oss, och media. För att släppa loss kreativiteten tror jag att 
det krävs en självkänsla, att känna att jag är en människa vars tankar betyder någonting, och 
vars tankar har ett värde.  

Moa: Fast jag kan också se att det är växelverkande. Genom att du är kreativ kan du få din 
självkänsla ihop med andra. Så det är samspelet med andra också. För det finns många som i 
sig själva kan sitta och vara kreativa och komma på idéer, men de tror inte att iden är värd 
något, utan det är först sedan i samspel med andra, att någon säger: ”Nä men åh, vad bra!” och 
då kan du få självkänsla för att någon säger: ”Vad du har gjort något kul!”. Så det finns någon 
växelverkan också, det tror jag.  

KS: Har det något med miljön och platsen, själva klimatet i ett klassrum som… 

Alla: Oh, ja/absolut/ja 

Svea: Utan tvekan. Det är återigen det här när man får eleverna från början hur fruktansvärt 
viktigt det är att bygga en grupp och bygga på relationerna, och våga ta i relationerna när det 
körvar [tjörvar] ihop sig, för det gör det förr eller senare. Det blir kriser och så, men att inte 
blunda eller backa för det, utan det är vårt uppdrag också som lärarlag och som mentorer och 
vad det nu är att jobba med det när det kommer, för att hela tiden stärka dem i att, ja, att 
gruppen känns trygg och det… ungefär som det vi känner när vi går in här i vårt arbetsrum, då 
kan man: ”Puh, vad skönt liksom. Nu är jag mig själv.” Så vill man att eleverna ska känna när 
de går in i sitt klassrum, att ja, det kan vara lite jobbigt utanför i korridorerna med en massa 
andra/men här, ”Puh, nu kan vi jobba.”, nu är det det som gäller. Att försöka nå dit är 
jätteviktigt.  

PH: Om ni skulle måla upp en idealbild på en plats eller en miljö som är kreativ, hur skulle en 
sådan miljö för er se ut?... Förutom den tryggheten då, för den skulle vara grundläggande 
gissar jag? 

Svea: Ja, du menar lite mer fysiskt? 

PH: Ja, fysiskt och även om det är något annat psykologiskt ni tänker.  

Moa: Jag tänker, om vi nu pratar skola, vilket jag antar att det handlar om… 

PH: Ja… 

Moa: Jag tänker mycket på att det ska finnas platser där man kan sitta själv, det ska finnas 
platser där jag kan sitta med andra, där jag kan möblera om så att vi kan sitta på olika sätt. Att 
vi har snabb tillgång till material som datorn till exempel. Jag kan slå upp saker direkt. Och 
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skillnaden blir väldigt tydlig när man har jobbat med datorer i hur många år som helst och så 
har jag klasser där de inte har datorer där jag kommer med min kärra med engelsksvenska 
lexikon, så här, som jag kör in, därför en del av min undervisning i engelska är inte att jag 
svarar på glosfrågor, utan det är att de själva ska lära sig att ta reda på vad saker heter. När vi 
sitter med datorerna är de snabbare än vad jag, så medan jag tänker: ”Ja, jag ska se… jag tror 
att det stavas så här.” säger jag, och då har någon redan slagit upp det och säger: ”Nä, det ska 
vara så här.” ”Okej, då kör vi det.”  

Svea: Hemklassrummet också, för det har vi ju med de här klasserna, och det ser man ju att 
det/då blir det lite den här hemkänslan, här är vårt… 

Lisa: De till och med smyckar det på olika sätt. 

Svea: Ja, de boar sig. 

Lisa: Ibland har de med sig växter som vi har [i lärarrummet] och pyntar. De ska ha sin egen 
klocka och lite sådana saker. Men sedan är det också det här med den tekniska utrustningen 
som måste finnas i ett sådant klassrum som ska fungera med en projektor, som alltid funkar 
(skratt)… 

Svea: Nätverk som fungerar. 

Lisa: Ja, otroligt viktigt alltså. 

PH: Upplever ni att det finns det några begränsningar här i skolan när det gäller den kreativa 
miljön, som ni skulle vilja ändra på om ni fick helt fria tyglar? 

KS: Fria tyglar att skapa er… 

Svea: Ja, fler… 

Lisa: Grupprum. 

Svea: … grupprum där man kan gå ut i smågrupper, absolut. Det är väl en sak… Ja, det finns 
mycket att säga. Vi har inte en så modern skola precis, så där finns/alltid så att man känner att 
det tekniska skulle kunna vara mycket bättre än vad det är. Bättre support på datorer. Inte så 
kalla lokaler [skratt], mer… 

PH: Jag tänker schema och sådant, är det något ni skulle vilja ändra där? 

Svea: Just det. 

Moa: Där påverkar vi/ försöker vi påverka så mycket som möjligt. Och sedan har man ju 
förståelse för att det måste läggas i block i vissa fall. 

Lisa: Vi lämnar ändå in förslag hur vi skulle vilja ha det, så att de försöker… 

Moa: Vi ligger på istället för att vänta. Vi är inga offer. 

Lisa: Nej, vi går före.  
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Moa: Schemaoffer. [skratt] 

Svea: Nej, och ofta så vill vi ha längre pass så att det inte är små korta snuttar för då kommer 
man inte igång med den kreativa processen. Man hinner inte på något vis. Så det är viktigt, 
och vi försöker se till att det är åtminstone någon dag i veckan då det bara är våra lektioner, så 
man kan vara fri en hel dag, eller vi kan, ja, göra en… 

Lisa: Man kan åka iväg. 

Svea: … då man kan åka iväg och göra saker. 

KS: Och tidsaspekten är del också av det här? 

Alla: Ja. 

Moa: Nej, men det här att eleverna ska få lugn och ro.  

Lisa: Komma in i sin process. 

Moa: Ja, komma in i processen och kunna, vad heter det, reda sin egen tid, heter det så? Råda 
sin egen tid. 

Svea: Alltså i alla de här frågorna kan man gå till sig själv, det vet man ju själv att om jag 
sitter och ska jobba med något arbete att jag vill ha en längre tid ostörd, därför att det är en 
inställelsetid i mitt huvud innan jag börjar komma igång, eller säg skriva en uppsats eller vad 
som helst, jag måste komma in i det. Om jag har en timme och sedan vet jag att det händer 
något annat där jag är helt/det är som att man är inte där. Så man kan gå till sig själv hela 
tiden, precis likadant för eleverna.  

Lisa: Och man märker ju det.  

Svea: Ja, och vår skola är ju fortfarande väldigt gammaldags. Det finns massor att göra, tycker 
jag, i skolan. Vi har fortfarande våra lektioner: samhällskunskap, svenska, idrott och så 
vidare. Det är väldigt upplagt och samma sak varje vecka, det här schemat. Jag tror på en 
skola där vi på något vis tittar på det på/vi har arbetsdagar liksom. Och det kan vara flexibla 
scheman, där man jobbar periodvis på ett sätt och periodvis på något annat. Så jag tror att det 
är mycket som är förlegat som är kvar i strukturen, det har alltid sett ut på ett visst sätt, och 
där behövs det göras mycket absolut.  

PH: Jag tänker på betygens påverkan eller roll i kreativitetsutveckling, vad tänker ni där? 

Svea: Det är ju mycket med det här lärandebedömning som vi håller på med nu. Att veta vad 
som är målsättningarna. Det sporrar på något vis också förstås, speciellt om jag vet att alla vill 
ju nå så långt som möjligt i målen eller de här nivåerna, kunskapsnivåerna. Det är få elever 
som säger/ja, det finns i och för sig sådana som säger: ”Jag nöjer mig med den lägsta E-
nivån.” Jag har knappt lärt mig det nya betygssystemet, men… Utan de flesta vill självklart 
utvecklas så långt det bara går. Så där är det en sporre, och där tycker jag att ju tydligare man 
är med vad man vill i varje område, varje moment man börjar jobba med, att så här ser 
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kunskapsnivåerna ut nu när vi håller på med statsskick, så att de har någonting att jobba mot 
på ett annat sätt.  

PH: Så det föder motivation som ökar kreativiteten? 

Svea: Ja, jag tror nog det.  

Lisa: Vi jobbar med matriser, det har vi börjat med nu då. Och det här är ett exempel på en 
sådan. Det handlar om referatskrivning, och den elev som ser att han har nått basnivån så att 
säga, han ser beskrivet vad som är nästa nivå. Så han vet exakt: ”Det här är vad jag ska göra 
nästa gång så att jag kommer upp på den nivån.”. Han vet exakt vad det handlar om. Och när 
han har kommit dit kan han titta på sista/han kan naturligtvis titta där från början förstås. Det 
är ganska tydligt vad som gäller för de olika delarna. Och det här lämnar vi inte bara över till 
eleverna, utan man samtalar kring det och förklarar vad det är som gör att han hamnar i den 
första kolumnen, så att säga, och talar om hur han ska komma till nästa. Tydliggörande är en 
stor del i det hela, och vi pratar aldrig betyg. Eller jag har inte gjort det hittills den här 
terminen åtminstone, utan ofta är det så… 

Svea: Det är målen man pratar om. 

Lisa: Nu kom den här eleven i samma kolumn för alla tre sakerna, men det skulle kunna vara 
så att man hamnar på lite olika ställen, och då förstår en elev att: ”Ja, men det är inte ett 
självklart betyg detta, utan jag har olika förmågor på olika ställen, men jag ska jobba upp mig 
där jag ligger lite lägre. Så man behöver aldrig säga att: ”Du ligger på E” eller ”Du ligger på 
C” eller vad det kan... 

Moa: Och där ligger också betoningen i våra matriser på kvaliteter istället för kvantiteter. Ju 
mer du kan knö in i skallen och reproducera desto högre betyg får du, blir det inte då, utan här 
handlar det faktiskt om kreativitet hela vägen skulle man kunna säga. Just referatskrivande 
utmärks kanske inte av kreativitet just. 

Lisa: Inte så. [skratt] 

Svea: Jo… 

Moa: Du ska ju återge vad någon annan har skrivit till mig.  

Lisa: Precis. [skratt] 

Moa: Fel. [skratt] 

Lisa: Så är det.  

Moa: Nej, men det finns andra… 

Lisa: Det var den som låg här. 

Moa: … att diskutera litteratur som är lite svårare så handlar det mycket faktiskt om 
kreativitet, att relatera till någonting, att resonera kring någonting och att vara självständig i 
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det/det har vi till och med skrivit in i den högsta kvalitetsnivån, att man är väldigt 
självständig.  

Lisa: Och tänker nytt. 

Moa: Man tänker nytt, har vi skrivit där. 

PH: De upplever ingen press just för att det står i matrisen att de ska tänka nytt? 

Moa: Ja, men då vet de ju det.  

PH: Då vet de det. 

Moa: Ja, men du ska inte bara repertera/”Vi har slagit upp det här på Wikipedia och 
Strindberg skriver så här och så gör han så här, nu har jag skrivit det.” Ja, men har du någon 
aning grundförutsättningen på basnivå? Men du då? 

Svea: Sedan är det min uppgift som lärare att under processen gång kunna vara med i den, för 
om eleven har sagt att: ”Jag vet inte hur man ska tänka nytt”, ja, då får jag sitta där och coacha 
lite grand. ”Okej, så här skriver du det, men om du skulle tänka dig att du var den personen 
och tittade på detta, vad skulle hända då?” Jag kan hjälpa eleven att tänka nytt också. Och 
detta till skillnad mot det vi har haft, det här summativa, efter de har gjort någonting så skriver 
man: VG, bra gjort, eller något sådant, att det i sig/ja, det kan väcka en viss typ motivation, 
men det kan också för den som lyckas få det här VG:et eller MVG:et, men den som inte gör 
det, den tappar ju helt och hållet. Den skiter i det efter ett tag. 

Lisa: Och vet inte vad man ska göra för att bli bättre. 

Svea: Nej, för den förstår inte vad… ”Jaha, det blev ett G, och? Vad ska jag göra med det 
då?”, eller ”Jag kan inte mer” och då så släpper man det då. 

PH: Man känner sig maktlös? 

Svea: Ja, maktlös. Det gamla betygssystemet med bara det här det är farligt för motivationen, 
utan jag tror att vi måste ge vägar att gå för att utvecklas. 

Lisa: Och det här är inte hämtat från kursplanerna, utan det är en konkretisering av dem. Så 
det är mer i detalj vad det är vi efterfrågar. Tydliggör. 

KS: Tar ni in estetiska ämnen för att titta på kunskap, gå olika vägar eller… 

Svea: Ja, fast vi skulle kunna göra mycket, mycket mer. Nu tyvärr är det så att det estetiska 
ämnet har försvunnit som ett obligatorium, vilket är förfärligt, tycker jag. Och jag skulle 
gärna, jag vet att vi pratade precis i början, jag skulle gärna se att det inrättades tjänster för 
estetlärare som kunde vara något slags mobila tjänster där man går in i projekt och är med mer 
då. Vad vi hamnar i är att använda bilden, lite enklare för oss, men om man inte är van att 
använda kanske drama eller andra uttrycksformer är det svårt att handleda eleverna själva, 
såvida de inte själva kommer med idéer för då kan man vara tillåtande. Men jag kan känna 
att/jag skulle gärna se att man fick in mer av de bitarna just genom någon slags, ja, pool av 
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esteter som kan gå in. Ungefär som datalärare också skulle kunna vara en pool som går och ut 
i projekt lite grand, och jobbar mer flexibelt på det viset. 

Moa: Man kan dela på det också tänker jag, alltså vi har mer estetiska aspekter, i väldigt hög 
grad skulle jag säga… i det här arbetslaget. Det handlar om att presentationen blir ett estetiskt 
uttryck. Och det här att de ska spela upp, göra rollspel eller att vi har en debatt där man tar 
olika roller och sådant där. Men sedan har jag jobbat med estetprogrammet och undervisat i 
svenska/engelska där också, och då kan man lokalt jobba med de lärarna och att vi gör saker 
ihop, och det ser jag bara som en tillgång oavbrutet. Och det kan vara idéer som kommer ifrån 
mig och det kan vara idéer som kommer ifrån dem, men det blir inte samma sak att inte jobba 
helt ut i arbetslag. Men om du är svenskengelsklärare och har en heltidstjänst till exempel så 
är det väldigt svårt att bara vara inom ett program, utan man är inom olika program. Då ser 
man kanske också den här begränsningen när man inte är i ett arbetslag, därför man kan 
nästan inte vara i mer än ett arbetslag som jobbar fullt ut så som vi gör. Däremot kan man ha 
tillfälliga saker då som man löser. 

KS: Men att här på skolan är det olika konstellationer? 

Moa: Ja.  

KS: På estet jobbar de inte i arbetslag? 

Alla: Jo/Jo, det gör de.  

KS: Det gör de?  

Svea: Ja, fast där är du inte med i… 

Moa: Nej, jag kan ha timmar i en estetklass, men jag är inte med i arbetslaget. Så när det är 
arbetslagstid sitter jag med mitt huvudsakliga arbetslag, om vi säger så, där jag har mina flesta 
timmar.  

Lisa: Så hela skolan är organiserad i lärarlag, medan vi har jobbat betydligt längre i arbetslag 
än vad övriga har gjort. De har gjort det några år nu tror jag, eller ett par, medan vi startade då 
-95 som vi har sagt. 

PH: Den här utvecklingen över år hos eleverna, ser ni någon skillnad mellan tjejer och killar, 
eller tror ni att det finns någon skillnad i kreativitet hos tjejer och killar? 

Svea: Det är en bra fråga. 

Lisa: Har jag aldrig tänkt på. 

Moa: Nej, det har jag aldrig tänkt på. 

Svea: Jag vet inte om jag har sett det. 

Moa: Jag skulle inte säga att det finns en könsskillnad. 
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KS: Finns det någon, och då tänker vi att det finns olika faser i den här kreativiteten också, 
om det skiljer sig i själva processen i kreativiteten från start till slut så att säga? Om det 
varierar? 

Svea: Generellt sett är det kanske fler flickor som är duktigare på att ta det här ansvaret för 
självständigt arbete och hålla strukturen i det, möjligtvis, jo, men det tror jag. Det är lättare att 
killar kanske behöver de här tydliga ramarna, de är ännu mer beroende av de här målen på 
något vis. Om man ska generalisera något så kanske jag har sett det, jag vet inte om ni håller 
med mig. Jag är lite osäker, men… 

Moa: Ja, men möjligen att det är fler killar som sticker iväg: ”Ja, vi gör film, och så glömde vi 
av vad det var vi skulle göra film om, utan det var så kul att göra film” Det skulle jag säga. 
Lite fler killar på den. 

Svea: Ja, fastnar i sådana bitar.  

Lisa: Ja, eller också är de tydligare med att säga det. Flickorna kanske inte säger det högt.  

Svea: Om man tittar på hur det har varit med betygsutvecklingen… 

Moa: Tjejerna är lite mer drabbade av duktig flicka-grejen. 

Svea: … så har tjejer oftast fått ett högre betyg än killar under de senare åren och de här 
arbetsformerna med självständigt arbete har blivit vanligare, så jag tror på något vis att det 
passar flickor mer av någon anledning att man inte har tränat/för jag vet att vi har pratat om 
det tidigare, hur ska vi få med killarna? Inte just i de klasser vi har nu. 

Lisa: På SN-programmet var det. 

Svea: På x-utbildningen har vi inte känt det, men om man tänker på natur/kultur och samhäll/ 
natur som vi hade innan då talade vi om det faktiskt: Hur ska vi få med killarna? Vad är det 
för pedagogik som krävs? Så det är möjligt att det finns om man ska generalisera 
könsskillnader. Jag kan tänka mig det.  

PH: Du var inne litet på det här med kreativitet som bara spinner loss och inte har något mål, 
finns några andra negativa aspekter på kreativitet? Och känner ni att man kanske måste 
hämma kreativitet någon gång? 

[Tystnad] 

Svea: Alltså jag tycker nog att det är i samband med just det. Det finns ju en del elever som 
sprutar saker hela tiden liksom och tar plats och är dåliga på att lyssna. Kreativiteten, just om, 
i alla fall om man jobbar i grupp då va, så krävs det att jag måste lyssna på de andras 
kreativitet också. Om jag bara är upp i min egen liksom, så ja, då kommer jag kanske inte så 
långt som jag kulle kunna göra om jag också lyssnade på de andras kreativitet och göra det till 
en gemensam kreativitet. Så det är möjligtvis att det är någonting man kan utveckla. När sitter 
jag med egen kreativitet och med andra och tydliggöra det kanske för eleverna då. 



64 
 

Lisa: Ja, en del tar ju mycket större plats än andra som inte får komma till uttryck, så det 
håller jag verkligen med om. 

Svea: Precis. Och det finns en del som inte lyssnar färdigt, alltså kreativiteten bara trillar ur 
munnen så här va, man hinner knappt säga en mening förrän det kommer någonting från dem, 
så där. Och det är ju underbart på ett plan, men det kan också ibland liksom stoppa upp 
processen, att man inte får tänka tanken färdigt eller lyssna färdigt på någonting. 

Lisa: Där har vi ju infört en liten metod; att ingen säger någonting utan var och en tänker 
under en minut och kanske antecknar det man skulle vilja prata om och sen så får man i tur 
och ordning berätta vad det är man har funderat på, istället för att det alltid är samma personer 
som räcker upp handen direkt och så får de ordet och så de andra plattas till direkt då, så det 
har vi börjat använda, så att alla får tänka först innan man släpper ut det genom munnen. 

Moa: Mycket det som ni pratar nu om handlar om verbal kreativitet, det vill säga att man 
pratar och kommer på idéer, så det är väldigt intellektuellt och, ja, verbalt, men jag tänker 
också/det finns ju den här uttryckskreativiteten, en vilja att uttrycka sig på andra sätt. Och lite 
grand på teoretiska program kan det ju mer handla om den här intellektuella och verbala 
kreativiteten, men jag/det enda jag kan tänka mig, det är ju det här att vi ska på något sätt lotsa 
in i att klara ett vuxenliv och att klara en utbildning och sådana här saker. Så att det är ju att 
under årens lopp ändå/om det är så att det är någon som sticker i väg för mycket med att göra 
saker bortanför någon slags måltanke, då är det ju att man talar om det med dem, att ”Det är 
jättekul liksom. Det här ser fint ut”. Som svensklärare till exempel så kan man ju få blivande 
författarämnen då, som kommer med luntor så här. Och det är ju en uttryckskreativitet. Och 
där handlar det om vår arbetstid också då, men att/nu har jag aldrig varit med om att någon 
kommer varje vecka med nya luntor, men däremot kan det ju komma sådana här och då gäller 
det ju att understödja den här lusten att uttrycka sig estetiskt och… men en sådan elev kan ju 
också säga så här: ”Kan vi inte skriva mer berättelser?” Och så säger jag att: ”Vi gör/man gör 
inte det på gymnasiet så mycket. Vi kanske gör det i ettan, men du får ju jättegärna uttrycka 
dig…” och så gör man det in emellan, men då försöker man ju hålla sig till poesi, för att det 
liksom (skratt) inte ska bli så mycket. Men det är ju att understödja kreativitet och att uttrycka 
sig estetiskt, det gör man ju hela tiden. Och när vi läser litteratur så handlar det ju om att läsa 
hur andra har uttryckt sig estetiskt och att man kan pröva sin egen kreativitet mot då. Och där 
kan ju var och en, utan att behöva ta syre i rummet, så kan ju var och en få pröva det, men jag 
tycker ju själv, och det vet jag att det har vi gemensamt det här, att det viktigt också att man 
får uttrycka sig i offentlighet, att man skriver inte till fröken till exempel, utan att det ska upp 
på väggen, det ska ut på nätet… och att det är en viktig del i det. Du ska träna dig, och inte 
minst i en mediekultur, i att höras och synas, det är en del av det. Och det också bygger på en 
självkänsla i att… man är intressant, att man gör sig intressant, eller skriva låttexter, eller att 
plocka… The songs of our lives har jag kört på engelska till exempel, att man får plocka en låt 
som betyder mycket för en och att skriva den snyggt då, sen berätta varför betyder den här 
låten så mycket för mig, eller att man bara plockar en rad, eller två rader eller någonting 
sådant. Så det är ju en personlig kreativitet som är viktig och liksom följa med hela tiden, att 
livet är ju inte bara kunskapsblock, [skratt] som ska in.  



65 
 

PH: Har du en fråga? [otydligt] Vi har kollat här nu på alla punkterna och det verkar som ni 
har fått med det mesta, så är det något ni känner att ni vill… 

KS: Ja, precis. 

PH: … som ni inte fått… 

KS: … som ni känner att vi glömt att fråga? Som ni kommer på nu, under när vi har pratat? 
Att det här… 

Svea: Det känns som att vi har bubblat. [Skratt] 

Moa: Nej, men det enda jag tänker det är ju det här liksom att det som är så fantastiskt att 
jobba i det här arbetslaget är ju den här målbilden på den goda skolan på något sätt, både för 
lärare och elever. Och gärna hela skolan då. 

Svea: Och sen, jo nu kom jag på, sen det här med kreativitet det begreppet, det smittar ju, det 
är det som är så spännande.  

Moa: Och hotar. 

Svea: Ja, det kan det göra andra, fast jag tror att liksom… i goda processer så smittar det, för 
det är ju så om vi har suttit och liksom kommer på: ”Men så här skulle vi kunna jobba med 
eleverna”, och det är en väldigt häftig känsla, det ska ni veta, när man har jobbat i trettio år 
när man känner det fortfarande, [skratt] för att det/stundtals känner man liksom, ja… Men det 
är ju därför vi är kvar, va, för att få de här kickarna och känna att liksom ”Vad kul!” Och så 
gör vi detta fastän vi har hållit på så länge och då/hitta någonting, och så går man ut till 
eleverna, alltså de känner ju detta. När jag går: ”Nu! Nu har vi hittat på någonting här!” 
(skratt) Och så förklarar man det, då går ju de igång, för det smittar, det smittar hela tiden, 
men när jag liksom är så här [uttråkad] så smittar det, va. Och det/så otroligt vad det 
betyder… energiströmmarna som går. Och det är ju det som är besvärligt med att vara lärare 
också. Får man inte energikälla någonstans, då tycker jag, som i mina kollegor eller ... i här, 
så… det går inte, man orkar inte, va. För då blir det trökigt till slut för en själv och för 
eleverna blir det intill döden tråkigt liksom. Så man behöver det här för det betyder så mycket 
vilken energinivå man har i rummet med eleverna. På gott och ont alltså, det dränerar en på 
mycket, det är ju därför många blir utbrända till slut, man orkar inte/om man inte får 
påfyllning så orkar man inte, va. Det är mycket att ge förstås, men hittar man [Lisa säger: Och 
det…], jag ska bara säga, hittar man då får man ju tillbaks. När man får det där, när man 
känner kreativiteten från eleverna, det fyller ju på på mig. Det är en otrolig kick att känna det, 
när de liksom säger: ”Ja!” till någonting eller istället för så, va. Ja, det betyder jättemycket, 
verkligen.  

Lisa: Men det är också det här som Moa var inne på med hot. Man tänker hur andra ser oss 
som ett hot ibland, tror vi nog i alla fall. Eller det är något mystiskt med det vi håller på med. 

PH: Andra? 

Lisa: Andra lärare. 
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Moa: Kollegor.  

Lisa: Som kan känna att… ”Vad håller de på med?”, lite så där. Alltså en viss hotbild tror jag 
nog att det kan upplevas som. 

KS: Vad kan den bestå i konkret tror ni? 

Moa: Vi har för mycket idéer. 

Lisa/Svea: Ja. 

KS: Okej. 

Moa: Vi löser saker. 

Svea: ”Varför får ni alltid göra som…” 

Lisa: Vi gör saker. 

Moa: Det kan bli så att facket tycker illa om oss. Vi löser saker istället för att man… 

Lisa: Och kanske istället för att gå och fråga rektor: ”Får vi lov att göra så här?” utan vi gör 
saker och så talar vi om att ”Nu har vi gjort så här och det fungerade alldeles utmärkt.” Och så 
får vi: ”Javisst!”, då behöver de inte befatta sig så mycket med oss, medan andra kanske då 
tycker att: ”Varför får de göra på det här sättet?” 

Moa: Ja, mycket sånt: ”Varför får de… 

Svea: För där/då är vi ju inne på en sak som vi inte har pratat om också och det är ju faktiskt 
det här med miljön som ni frågade om, vad krävs, och det krävs ju en skolledning som kan 
uppskatta detta också förstås då, va, och som kan tillåta kreativitet, och en tillåtande atmosfär 
från skolledningens sida det är otroligt viktigt alltså. För att om man känner att man är för 
styrd som lärare/det här är ju parallellprocesser, så liksom vad jag som lärare känner det går ju 
ner till mina elever och vice versa då, va. Så att känner jag mig fri att pröva och så, så 
kommer det mina elever till godo som också blir fria och prövar. Men är jag begränsad och 
får nej och ”Du måste göra så här.” och fyrkantigt då, då kväver man ju kreativitet, så att på 
organisationsplan och ledningsplan är det jätteviktigt att det finns med, att ledningen faktiskt 
förstår vad är kreativitet och vad är entreprenöriellt lärande så att det inte bara blir rubriker, 
utan att de förstår innehållet i att de måste stötta sådana processer då,va. 

PH: Upplever ni att de gör det? Att de förstår? 

Svea: Ja, det kan vi... 

Moa: Till en del. 

Svea: Ja, till en del. Generellt sett så har… 

Moa: Vi har ju valt den här lösningen med att vi kommer på lösningar själva och så 
presenterar vi dem. 
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Svea: Och det är ju en anledning till att vi nu har fått det i våra tjänster och jobba med till 
exempel det här med lärandebedömning nu. Och vi har ju fått testa mycket, men visst det 
händer ibland att, det kan handla om att om man då får motreaktioner från andra kollegor, 
eller/jag vet inte om det handlar om någon avundsjuka. Jag tror egentligen skulle alla vilja 
vara med i processen och så kanske man ser… 

PH: Ja, varför är inte alla med i tror ni? 

Svea: Nej, men alltså jag tror att man/vad det handlar ju om, det handlar ju om när man 
placeras i lärarlag så är det ju också så att det ju kan dränera mig på en massa energi om jag 
organisatoriskt har placerats i ett lärarlag och där finns liksom tre personer som inte drar alls 
åt samma håll som mig, alltså som inte är överens… 

Moa: Nej, och inte drar alls. 

Svea: Nej, eller inte... överens om målsättningarna och de här värdegrunderna och vad man nu 
håller på med liksom. Och då känner jag ju att min kreativitet, eller min energi snarare, den 
får läggas på att ha diskussioner med de här lärarna och det gör att man/då tröttnar man till 
slut. Då stänger man sin dörr och så tänker man: ”Jag gör mitt” och man tappar i kreativitet 
själv. Så jag tror att det handlar om det också. Vi har ju slagits för att få vara i den här 
gruppen och det var ju på tal om att vi skulle splittras för man ville plocka ut oss på olika och 
tro… 

Moa: För att vi skulle sprida liksom någon slags… 

Svea: Ja, och då har man ju inte riktigt sett liksom, det föder ju någonting att vi får vara 
tillsammans. Det är ju därför vi får kreativiteten. Vi får ju energi av varandra, så att det 
handlar också om att hitta kollegor där jag känner att vi är ett bra team, det här funkar. Så det 
måste man också jobba på, och det är inte så lätt som att bara säga: ”Nu ska alla jobba i 
lärarlag och nu sätter vi er där och er där och er där”, liksom. Det är nästan naivt att tro att det 
skulle funka liksom, utan det är ingredienser det också.  

KS: Skulle ni säga att kreativitet är en viktig lärandeprocess, att få till sig kunskapsstoff? 

Alla: Ja/Ja, rakt upp och ner. 

Svea: Ja, utan tvekan… Absolut. 

PH: Det var ett fint slutord [skratt] 

Lisa: Ja, precis 

PH: Ja, ska vi stänga av. Då tackar vi så jättemycket. 

Svea: Tack själva. Vi har haft roligt. 
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Bilaga 3 

Östorpskolan – Karin och Freja 

 

Intervju Östorpskolans gymnasium 2011-12-06  

Av Pierre Hagman och Katarina Stella 

 

PH: Ja, men då börjar vi lite med bakgrund, så om vi börjar med dig, hur många år i yrket har du? 

Karin: Oj, det är mitt tionde.  

PH: Tionde? 

Karin: Ja.  

PH: Har du varit på den här skolan hela tiden? 

Karin: Nej, det har jag inte. Jag har varit på Universeum i ett par år innan.  

PH: Efter lärarutbildningen? 

Karin: Ja, jag jobbar ett år som lärare först och sedan så började jag/jobbade där i fyra år... och var... 
fem år/och sedan jobbade jag deltid på Universeum och här de sista åren, hade lite sabbatsledigt och 
sedan började jag här fulltid igen, så här har jag varit sedan nu/fulltid sedan tjugohundra... nej, jo, -07. 
[skratt] Måste tänka efter vilka år det blir.  

PH: Och i det här lärarlaget? 

Karin: Ja, det började vi då... ett år senare där ungefär. Vi började prata om det, så -08, -09, där, det 
läsåret.  

PH: Ja. Samma fråga till dig.  

Freja: Jag har jobbat här sedan -99, så att det blir mitt tolfte, trettonde år. 

PH: Är det här ditt första lärarjobb? 

Freja: Ja, det här är mitt första lärarjobb, faktiskt, fortfarande. Jag har jobbat på den här skolan hela 
tiden och jag faktiskt jobbat på NV hela tiden, mer eller mindre. Jag har varit runt på ganska många 
andra program också i och för sig, men haft min bas, min mentorsbas på NV. 

PH: Och samma... -08 också, det var ni som startade..? 

Freja: Ja, precis. Vårt samarbete började i fikarummet vintern -08 någonstans, med att vi började prata 
om att vissa saker borde gå att göra bättre. 

KS: Och vad var det för saker? 
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Freja: Dels så var vi ganska frustrerade över att vissa saker försvinner, alltså vissa saker blir inte 
gjorda för att de tillhör inget ämne så där naturligt. Och jag var lite frustrerad som svensklärare at 
studieteknik till exempel det låg alltid på mitt bord fast jag... tyckte att det var svårt att lösa det själv, 
för det har ju inte bara med svenskan att göra. 

Karin: Och det kanske behövdes mer i mina ämnen, fysik och matte. Alltså att kunna studera de 
ämnena.  

Freja: Så vissa saker såg vi att man skulle kunna jobba övergripande och sedan så såg vi också att 
fastän vi har väldigt olika ämnen så tänker vi väldigt lika med alla/analytisk förmåga är ingenting som 
man bara tränar liksom bara för sig så där, utan många av... vi hade också läst in oss ganska mycket på 
styrdokumenten, dels av intresse och för min egen del så handlar det om att jag jobbar med 
lärarstudenter och har hand om de här kunskaps- och bedömningsseminarierna, så att jag hade läst in 
mig på många ämneskurser och planer och betygskriterier och såg ju då att det fanns väldigt mycket 
övergripande... begrepp och förmågor i de olika kursplanerna och tänkte att ”Det där borde man ju 
kunna göra någonting med.” Så raggade vi väl upp varandra helt enkelt. [skratt] 

PH: Och sedan, hur blev det ett lärarlag av det sedan? 

Freja: Sedan var vi/pratade med några fler, alltså också lite fikarummet och så, kring det där, och då 
var det också en kemi/biologilärare som blev intresserad och sedan så... ja, pratade vi med vår chef och 
så kom den här utbildningen Growth-utbildningen, och då hade vi liksom formulerat oss lite där under 
våren -09 då, och skrivit lite dokument och så vad vi skulle vilja göra som underlag till vår chef och 
säga att ”Vi skulle vilja jobba så här. Vi skulle vilja bilda ett arbetslag” och i och med att utbildningen 
började så sa han ”Ja, vilka vill du ha med? Vilka ska ni ha med er? Vilka ämnen ska vara 
representerade?” och så. Så då åkte vi några stycken som ett arbetslag på den här utbildningen.  

Freja: Vi var fyra till att börja med, och då var Peter med också som engelsklärare då.  

PH: Vad var det som förändrades i arbetet efter den utbildningen? 

Karin: Allt! [skratt] 

Freja: Vårt huvudsakliga syfte var ju faktiskt/vad vi skrev i vårt ursprungliga dokument, det var ju att 
ha roligare på jobbet. 

Karin: Ja, det är en utav grundgrejerna faktiskt, som också blev en stor, i alla fall för mig, blev en stor 
skillnad, det blev väldigt mycket roligare att gå till jobbet. Jag har ämnen som har en tradition av 
ganska mycket ensamarbete som lärare, särskilt i fysik så finns det en tradition, som jag upplever i alla 
fall, en tradition av att man gör sina labbar och man gör dem med sina klasser, och man kan be 
varandra om lite tips på labbar och så, men det är/man har liksom ett kartotek av saker man ska göra 
under en kurs och jag köpte inte det riktigt. Jag tyckte att det var för tråkigt helt enkelt. Och fysik är ett 
ämne som väldigt många elever tycker är svårt, så jag har alltid funderat över varför det är så svårt. 
Alltså varför uppfattas det som så svårt. Så därför/och det kan jag inte lösa själv, så därför kändes det 
väldigt bra att kunna få jobba tillsammans med andra särskilt... och kunna diskutera frågor så om 
analys eller frågor som studieteknik då, det som vi var inne på, men också det här ”Hur är man 
systematisk? Hur jobbar man naturvetenskapligt? Vad ska man tänka på” och sådana saker. Så den 
diskussionen tillsammans i kollegiet har liksom fört med sig att jag också kan föra den diskussionen på 
ett annat sätt med mina elever, tycker jag.  
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PH: Och den medvetenheten kom i och med Growth-kursen?  

Karin: Ja, alltså egentligen i samtalet kollegor emellan, tror jag, men sedan har utbildningen gjort att vi 
har liksom blivit lite mer överens om våra begrepp. Så när vi pratar om kreativitet eller metakognition 
så har vi pratat om de begreppen, så jag vet vad Freja menar ganska väl när hon använder de 
begreppen, för att om jag pratar med en annan kollega som jag kanske inte jobbar så nära så kan vi 
mena helt olika saker och då pratar vi om varandra. Så det måste jag säga att begreppen har blivit 
tydligare i och med utbildningen, de har blivit verktyg att använda. 

KS: Får jag fråga vad det var som gjorde att det blev roligare. Kan ni förklara...? 

Freja: Ja, för mig ligger nog det lustfyllda mycket i, även som svensklärare, religion är mitt andra 
ämne då, jag hade jobbat här i tio elva år liksom när vi började fundera på att jobba ihop och även mitt 
jobb var väldigt mycket av ett ensamarbete. Jag hade ingått i lösa arbetslag så där, men inte riktigt 
så/så att för mig så/jag är en grupparbetsperson. Jag gillar att jobba i team, så att för mig beror det 
lustfyllda väldigt mycket på att jag har kollegor runtomkring mig som man kan bolla med och stötta. 
Allting blir mycket bättre helt enkelt och mycket roligare när man har folk runtomkring sig som är 
engagerade och inspirerade på det sättet som jag själv väldigt gärna vill vara och behöver vara faktiskt 
för att... för att om jag blir uttråkad då funkar jag inte överhuvudtaget, och jag behövde också känna 
den yttre/alltså jag hade nått lite grand vägs ände själv tror jag faktiskt i jobbet så där, att det funkade 
bra och det blev bra, men det var inte särskilt kul, jag blev liksom inte taggad eller inspirerad eller 
stimulerad egentligen överhuvudtaget i mina kurser, för jag hade trettio... /Religion A hade jag haft 
trettiofem gånger liksom. Jag var så trött på det [skratt] så att jag nästan dog. Och den enda jag 
samarbetade med var mig själv, och ja, ni fattar ju själva [skratt] hur det var. Och jag började verkligen 
att få slut på egen... jag hade slut på egen motor väldigt mycket. Jag sökte/jag funderade faktiskt på att 
byta jobb alltså, inte byta skola utan byta jobb faktiskt, för jag tycket att det började bli väldigt same, 
same.  

KS: Var det för att ni började samarbeta över ämnen också då? 

Freja: Ja. Ja, dels så beror det på vilka personer som finns runtomkring, alltså hur man är som person. 
Det är ju väldigt, tycker jag, inspirerande och lite/jobbigt var det i början också att jobba med lärare 
som var så väldigt engagerade och inspirerade och inte var bara dig själv. [skratt] Men sedan så också 
att få den inputen från andra lärare i andra ämnen var ju jätteinspirerande, tycker jag. 

Karin: Just det här att... det är andra som vill, alltså att man kan/när man pratar om diskussionen så 
handlar det inte första hand om att argumentera om sitt, utan det handlar om ”Hur gör vi detta 
tillsammans?” ”Jag kan bidra med det här. Men jag får inte riktigt ut något... Är det någon som... 
liksom har en idé?” Att man kan ge och ta där, och det tycker jag är... det har gett mig, också det här 
lustfyllda liksom. Sedan när jag jobbade/på Universeum jobbar man ju väldigt mycket med att man 
ska utgå från ett intresse, alltså man ska skapa nyfikenhet och massa/det var ju hela mitt jobb gick ut 
på det där och så kom man hit och så fick man liksom inte/man har ändå sett vad det kunde göra med 
ett intresse och så skulle det bli paketerat på ett annat sätt och det tyckte jag var svårt.  

PH: Hur tar sig nu ert samarbete och... uttryck idag? Hur ser er utbildning ut? 

Karin: Nu har vi tre paralleller, alltså två klasser på NV, två klasser som går i det gamla systemet och 
en i det nya då.  
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Freja: En etta, en tvåa och en trea. 

Karin: Ja, precis. Så ett spår kan man säga. Och de läser, alltså det är ju liksom de vanliga kursmålen 
och så, det är inget konstigt med det, men det som kanske skiljer dem åt är att vi har gemensamma 
projekt. Vi försöker att köra åtminstone två eller tre per termin.  

PH: Gemensamma menar du över ämnes...? 

Karin: Över ämnesgränserna, där eleverna får ett uppdrag ifrån oss, där vi redan har formulerat och 
konstruerat det utifrån vad målen är. Så vi bidrar med olika mål från olika ämnen och så formulerar vi 
det som ett uppdrag som eleverna löser i grupp, men enskilt liksom, enskilda resultat också, men de tar 
hjälp av varandra för att lösa det. Sedan är det nog att vi pratar väldigt mycket, vi har gemensamma 
möten en gång i veckan som arbetslag där vi diskuterar: ”Vad håller du på med i ditt ämne? Vad gör 
jag? Jaha.” Vi har någon form av tematisk tanke över en termin så att... om vi pratar om 
kunskapsutveckling halva terminen så vet jag att det kan pågå som ett perspektiv liksom i flera ämnen, 
även om vi inte jobbar/nu är det svenska/fysik som jobbar ihop, utan jag gör det på fysiken så har jag 
det perspektivet också, i fokus. 

Freja: Och det här med perspektiven eller temana, alltså nästa/det vi har funderat mycket på nu, det är 
hur man, för vi är ganska duktiga, och det är ju många lärare, så läraryrket är ju väldigt praktiskt på 
många sätt, man jobbar liksom på golvet ganska mycket med eleverna och det är ju... vi har ju 
egentligen ganska lätt för att formulera roliga uppdrag, eller intressanta uppdrag och projekt och så åt 
eleverna, men det vi upplevde de första, det första och andra året också egentligen, som vi först nu 
egentligen börjar få någon typ av ordning på, det är ju vad som händer mellan projekten, alltså få till 
en övergripande struktur. För vi har, det formulerade vi på kursen, en vision om vilken elev som ska 
gå ut så att säga, från vårt spår liksom, hur den eleven ska se ut, och sedan så har vi delmål under de 
tre åren. Men däremellan till de här väldigt konkreta projekten det vi gör i klassrummet och så, 
däremellan finns det ett lite glapp, hur man... där är vi just nu och håller på att formulera hur den här 
progressionen och de här strategierna ser ut över läsåren. Så det har vi haft ett par vändor med för att 
försöka få ihop fokusområden liksom. 

Karin: Ja, för det som, om man pratar entreprenöriellt lärande sätter fokus på för min del eller för vårt 
arbete är ju att vi har med oss strävansmålen, alltså det är inte bara mina egna kursmål, det är inte bara 
liksom mitt ämne och ditt ämne utan det är också liksom utbildningen som sådan. Och det... så 
spännande när ni frågar hur arbetet ser ut nu för jag kommer nästan inte ihåg hur det såg ut förut 
liksom, så den känslan har lite försvunnit, det är jättesvårt att sätta ord på det. Det är jätteintressant, 
hur det blir alltså att man/det blir det här förhållningssättet, det ligger i/när vi jobbar med eleverna är 
det målstyrt, det är liksom en tanke i det.  

Freja: Det är både målstyrt men framför allt så tycker jag, eller en annan skillnad tänker jag som vi 
hela tiden har i fokus det är ju det här gamla vanliga att eleverna är i centrum, och det är ju någonting 
som man säger och det står ju i styrdokumenten också förstås, men om man verkligen tar det på allvar 
så förändrar det faktiskt hela ens arbete... gentemot eleverna, för om man/man sätter eleverna i 
centrum, ja, vad händer då? Hur ska schemat till exempel se ut för att det ska bli så bra som möjligt för 
eleverna? Ja, inte så som det ser ut nu kan vi konstatera. Hur ska arbetet i skolan så att det ska passa 
alla eleverna både som grupp och som individer? Ja, det kan man fundera en hel del på. Det är ju ett 
annat sätt att tänka väldigt mycket, om man verkligen tar det på allvar, att det är det som är vårt 
uppdrag, och det är ju faktiskt det som är vårt uppdrag.  
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PH: Har ni gjort förändringar där, på scheman och...? 

Freja: Ja, vi försöker.  

Karin: Delvis. Det är ju svårt också i det här att vi är en del som har hoppat på tåget och några som 
inte har gjort det, så är det också att vi är en stor skola med många program och få lokaler.  

Freja: Och schemat är ju centralstyrt, så det läggs ut av en schemaläggare, som delvis tar hänsyn till 
våra önskemål och delvis inte gör det kan man väl säga. Nu har vi fått blockschema på 
onsdagsförmiddagarna för ettorna och tvåorna där vi har pottat ämnen liksom, alltså stoppat in tid från 
alla olika ämnen. Så imorgon till exempel ska ettorna redigera sina filmer och det är ju jättebra att ha 
tre timmar sammanhängande pass, och förra onsdagen så filmade de och... 

Karin: Och tvåorna ska ha, de har ett tvåtimmarspass på onsdagar och då har de slutprov i fysik så de 
ska få öva det, samtidigt som engelskläraren har bokrecensioner, så då plockar vi ut några elever så 
kan det pågå en verksamhet samtidigt med ytterligare en handledare. 

PH: Är det del av ett projekt eller är det...? 

Karin: Nej, utan vi har lagt det liksom... det är också en praktisk lösning för våra kurser, att kunna 
utnyttja tiden på ett effektivt sätt. Hade... engelsklärare bara haft sina lektioner att gå på och ha 
bokrecensioner så hade några elever suttit så att säga... 

Freja: ... overksamma. 

Karin: ... med eget arbete utan handledning. Eftersom vi ligger schemalagda också allihop, så vi har 
inga andra lektioner under det blocket så kan vi gå in för varandra. Och de veckorna jag inte är inne så 
har jag min planeringstid där, så det är ett... det fungerar jättebra. 

Freja: Vi skulle helst vilja äga våra scheman helt, men det är ju svårt som sagt eftersom det är upplagt 
på det sättet, centralt då, så blir det för mycket krockar i schemat.  

PH: Är det några andra förändringar ni skulle göra om ni hade total kontroll? 

Freja: Om vi hade total kontroll? [skratt] Mehehe. [skratt] 

Karin: Då hade vi haft ett hemklassrum var för eleverna och en labbsal som skulle varit gemensam för 
både kemi, fysik, biologi, liksom alla labbämnen, men att kunna äga den labbsalen då. Nu drömmer vi. 
[skratt] 

PH: Dröm på! 

Karin: Men just kunna använda det, sedan är det ju/nu har vi infört i år, datorer till alla ettorna, vilket 
ju kommer att... 

Freja: Halleluja. 

Karin: ... göra en stor skillnad för oss tror jag. Vi har haft, ja, en datorvagn med en 
halvklassuppsättning tidigare, som har varit mobil då, och så har man kunnat använda datorsal och så. 
Det är strukturella förändringar som skulle behövas väldigt mycket. 
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Freja: Men det märker ju vi just det här en-till-en-projektet att alla ettor har varsin dator det är ju 
strålande alltså, för vårt arbetssätt är det ju det.  

Karin: Och sedan tror jag att skulle man få förändra så skulle de lärare som vill vara engagerade och 
vill jobba i det här skulle ha största delen av sin tjänst i arbetslaget, och att liksom ha det som en bas 
och sedan vara satellit så att säga utåt och inte tvärtom, vilket det har blivit... finns nu. Det gör också 
stor skillnad för hur mycket man kan satsa för det är tycker jag/en stor skillnad att jobba så här, det är 
en tidsfaktor, alltså hur stor del av min tjänst är jag i skolan, på jobbet så att säga. Vi har ju en 
förtroendetid och så men... och jag/för min del så har det blivit/jag är mer tid på jobbet om jag säger, 
men jag tar hem mindre saker.  

Freja: Så är det för min del också.  

Karin: Alltså jag gör väldigt mycket av min planering på skolan tillsammans med mina kollegor, men 
jag gör också mina timmar [skratt] under en vecka, men jag finns tillgänglig också för mina elever, jag 
behöver vara det, så kan man väl säga, för vi har organiserat oss på det sättet så att vi öppnar den 
dörren för eleverna, så de kommer och knackar på och säger: ”Är Karin här?” och vi uppmuntrat ju till 
det, så då kan man ju inte heller säga: ”Nej, det går inte. ” [skratt] Nej, men lite så.  

PH: Så det är strukturella förändringar ni skulle göra och tekniska som är på gång då, innehållet är ni 
nöjda med som det är nu, eller har ni några visioner där? 

Freja: Man kan väl säga så här att, eller det beror sig på vad du menar med innehållet, men en sak som 
nästan var kul när vi läste de nya styrdokumenten för GY11 så är det ju att... det passar oss väldigt bra, 
alltså det arbetet vi har gjort nu i det gamla systemet med det entreprenöriella lärandet passar väldigt 
bra in i GY11, det är ju som att det har tagit vår beställning liksom och bara: ”Japp, nu anpassar vi det 
efter dem.” Det är som hela, till exempel examensmålen passar ju rakt in i vårt arbete och mycket av 
kursplanerna de är ju mycket bättre skrivna utifrån vårt sätt att jobba. Det handlar om formativ 
bedömning och/det finns ju många små, liksom smådelar i det här entreprenöriella som egentligen inte 
tillhörde så att säga entreprenöriella på det sättet, men som vi var för sig har jobbat med som formativ 
bedömning och processtänk och så där, men det är ju också mycket tydligare i GY11 att man ska 
jobba på det sättet.  

Karin: Men innehållsmässigt kan jag också känna att det här med... alltså vi har en massa idéer, det är 
ju en tidsfråga huruvida man kan utveckla dem vidare... eller inte. Alltså det är ju dilemmat hela tiden 
när man jobbar. Vi säger ofta att vi gräver där vi står, men det blir ju så, vi kommer på nya saker som 
vi vill göra och så: ”Ja, men vi kör igång det om två veckor.” Så vi har inte riktigt fått ihop det där att 
liksom få en längre översiktlig planering där man verkligen kan se: ”Jag gör det här innehållet och det 
här” utan vi är fortfarande/på planeringen så planerar vi fortfarande väldigt övergripande tillsammans 
och så står man för det enskilda som man delar med sig av till de andra.  

Freja: Om det inte är projekt då.  

Karin: Om det inte är projekt, precis.  

PH: Skulle ni kalla er entreprenöriella, att ni är ett entreprenöriellt lärarlag? 

Freja: Nja, kanske. [skratt] Ja, kanske. 
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Karin: Fast... och då är vi ju tillbaka i det där, vad definierar man då med entreprenöriellt lärande, 
men... om det handlar om att man tar sin utgångspunkt i mål och jobbar systematiskt kring förmågor 
och kompetenser så ja. Men om man säger att det är entreprenöriellt lärande som följer en viss mall 
med att man ska ha A-, B-, C-projekt och man ska ha liksom... 

Freja: Vi har ju inte... 

Karin: ... svårare och svårare och att det... allt hela tiden ska komma bara från eleverna själva från 
början liksom, om det är det som är, så är vi kanske inte det.  

Freja: Nej. Och vi jobbar inte heller med alla de kompetenser som är beskrivna i boken så att vi är inte 
liksom fundamentalister på det sättet. Vi har ju också gått andra utbildningar, kommer inte ihåg vad 
den heter nu... 

Karin: Tematiskt lärande. [skratt] 

Freja: Tack så mycket... till exempel, så vi har liksom lite grand också mixat... 

PH: Plockat godbitarna. 

Freja: Ja, men lite grand så. 

Karin: Russinen ur kakan. 

Freja: Och jag tror som sagt att det delvis hänger ihop med att vi hade tänkt själva från början så att 
säga, att det är ganska mycket av de idéerna som vi hade från början/har vi gått vidare med, förkastat 
en hel del också, sedan har vi från det entreprenöriella lärandet och från det tematiska lärandet har vi 
tagit mycket strukturer och begrepp liksom och hur man/övergripande tänk. 

Karin: Men alltså jag kan känna också när vi pratar om det att grunden för hela allt det här vad man nu 
kallar det är att vi tror på att det blir bättre om man jobbar ihop. Alltså det är det vi... annars skulle vi 
inte jobba ihop. 

Freja: Och sedan så jobbar vi... 

Karin: Alltså om vi inte tror att det blir bättre av att vi får ut/alltså det finns ett mervärde i att... så att 
säga vi blir mer effektiva genom att jobba ihop, så skulle vi ju inte jobba ihop, [skratt] liksom, för det 
tar ju rätt mycket också att jobba ihop.  

Freja: Det som är entreprenöriellt tänker jag, det är väl dels det här att vi försöker jobba med 
verklighetsförankrade eller verklighetsliknande uppdrag, vi jobbar med övergripande kompetenser 
som egentligen inte är nya för de är ju tagna från läroplanen i och för sig... och att vi jobbar mer med 
elevernas egna drivkrafter, så vi litar helt enkelt mer på dem, och det kan vi nog göra för att vi jobbar 
ihop liksom. Så en kille kommer och säger så här: ”Ja, men jag skulle vilja göra en film om det här” 
liksom ”kan jag göra det?”, ”Javisst, absolut. Vad behöver du för det?” liksom. 

Karin: Ja, man kan föra diskussionen med eleverna ”Vad tänker du att du vill uppnå genom att göra 
det?” 
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Freja: ”Vilka mål, vilka kurser kan du tänka dig ingår? Och hur mycket tid behöver du? Hur ska 
rapporteringen se ut?” 

Karin: Vi har introducerat att låta eleverna skatta sig själva vid några tillfällen under terminen... eller 
under året, där vi ställer påståenden mot varandra som är samma varje gång, men de gör en skattning 
precis då. Var på linjen, så att säga, är du? Och där är en... ett påstående som handlar om det är roligt 
eller tråkigt att gå till skolan, och där kan man ju om man går tillbaka lite och tittar i det, även om det 
är i stunden så är det en utveckling till att det är roligare att gå till skolan, hos eleverna, alltså eleverna 
tycker att det är roligare, sedan är inte allt roligt, men känslan av att: ”Jo, men jag skuttar nog lite mer 
till skolan nu än förut”, den finns där liksom. Men... och de blir mer medvetna om att om de inte 
tycker att det är roligt eller om det inte fungerar så bra med ämneskunskaperna, så är det bara de som 
kan ändra på det. Alltså det finns en jättestor vinst som vi har märkt/det är först nu när de går i årskurs 
tre, det första gänget så att säga, som vi verkligen kan se att de äger sitt eget lärande. 

PH: Där ser ni skillnad från tidigare...? 

Freja: Ja. 

Karin: Absolut. 

KS: Och det är det som är... 

Freja: ... den stora skillnaden. 

KS: ... en av vinsterna? 

Freja: Ja, absolut. Och de kan bli ganska förbannade ibland eller liksom så här [ohörbart], ”Okej, vad 
vill du göra åt det då?” ”Fan också!” [skratt] ”Ja, ja, jag vet.” Så där.  

Karin: Ja, och man kan säga så här: ”Tycker ni att det har varit oklart med vad som har gällt?” ”Nej, 
nej, nej, det är bara vi som inte har lyssnat” eller, alltså de... det finns inte riktigt/alltså de har ingen att 
skylla på för att vi har pratat ihop oss och när vi ger en uppgift så... jag kan säga att när de säger då i 
perioder att ”Åh, vi har så mycket att göra” så här ”Ja, men jag vet ju att ni har det här och det här och 
det här.” ”Ja, när du säger det så ja, så är det bara...” Alltså känslan hos dem blir också att, att det blir 
mer, alltså de kan ha en känsla att de har mycket att göra tills vi liksom benar ut det, och så kan de 
liksom se att ”Ja, ja, just det. Jag kanske skulle börjat lite tidigare då.” 

Freja: ”Ja, det är en bra ide.” [skratt] Eller som en elev i tvåan sa, vi hade sådan opponering på deras 
förra projekt och då var det en som sa, han var ganska sur, så sa han så här: ”Ja, fast vi skulle liksom 
haft möjlighet att diskutera det här efteråt.” och så frågade jag så här ”Okej, var det någon som 
hindrade er från att sitta och diskutera det här efteråt?” ”Nej... just det. Det kunde vi ju ha gjort.” 
[skratt] ”Det kunde ni ha gjort.” Och liksom bara att ”Ja, just det” det funkar inte bara att lägga det 
utanför sig själv, för att den möjligheten finns, ”Den äger du själv, varsågod! Jag kommer inte att tala 
om för dig allting du ska göra” liksom, och det är väl... alltså ett sätt att jobba med drivkraft tänker jag. 

PH: Som avslutning på det här entreprenöriella, ni har ett projekt med er här ser jag.  

Freja: Japp, råkade du se. [skratt] 

PH: Vill ni berätta lite om det? 
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Karin: Det är ett nobelprojekt, i tiden här nu då. Det är ju ett naturvetenskapligt program så vad passar 
bättre än att göra något omkring herr Nobel? Så de får ett uppdrag att anordna, vi har formulerat det 
som att det är ett externt uppdrag så att vi har fått uppdraget en fiktiv person.  

Freja: Sten Stensson. [skratt] Fantasifullt. 

Karin: Och Sten Stensson är... väldigt levande under projektet liksom, i att han skickar meddelanden 
och små uppdrag att förbättra och förändra och så under tiden... och har också på 
redovisningstillfällena dykt upp då, i någon skepnad. [skratt] Men det gör också att eleverna blir lite 
osäkra på vem... vad det här kommer ifrån ”Är det ni?” eller så. Men uppdraget är att de ska anordna 
två nobeldagar med seminarier och nobeltal och bankett... kring nobelpris och då/för i år är första året 
som vi engagerar både ettor, tvåor och treor så vi har byggt på detta, så första året var det ju bara en 
klass, nu är det... jag nu ska vi få ihop tre. [skratt] 

PH: Så är det inte i de andra projekten, eller det här...? 

Freja: Det här... 

Karin: Nej... 

Freja: ... unikt på det sättet.  

Karin: ... det här är det första vi tänker göra så med i alla fall. Så tvåorna har en rätt så stökig situation 
vad gäller en massa ämnen som slutar så här till jul, så att deras arbetsbelastning blir att anordna själva 
banketten avslutningsdagen, göra något roligt.  

Freja: De ska ha prisutdelning och så där lite grand, så det blir ett relativt soft jobb för deras del.  

Karin: Ettorna ska göra sammanfattningar, hålla seminarier och hålla tal kring gamla nobelpristagare 
inom fysik och kemi, så de blir indelade i grupper om fyra och så får de en nobelpristagare per sådan 
grupp, och sedan blir varje grupp uppdelad i två där en ska hålla ett tacktal, alltså vara 
nobelpristagaren och hålla tacktal, och den andra ska hålla ett tal om själva priset. Och så gör de det 
här på slutdagen då, så de jobbar ungefär i... vad säger vi? Två veckor.  

Freja: Knappt. En och en halv vecka.  

Karin: Ja, så där, med det här och då är det svenska, engelska, kemi, fysik... 

Freja: Ja. 

Karin: Ja. [skratt]. Just det i år blir det så ja. Samhällskunskapen har varit med förut, men den ligger 
schemamässigt en annan för ettorna. Då är alla lektionerna till för det bara så de jobbar med det. 
Treornas uppdrag har du mer koll på.  

Freja: Ja, he, he. Ja... treorna ska jobba med litteraturpriset i år, och de har fått varsin nobelpristagare 
också, för de behöver läsa liksom... böckerna helt enkelt då, så de har fått böcker att läsa och det fick 
de för ett tag sedan utan att veta egentligen vad de ska göra med dem. Så det har de gjort innan och 
sedan så är tanken just nu då att de ska få två olika uppdrag egentligen. Dels så kommer de att vara 
handledare, de kommer att få söka jobba liksom... och det finns tre olika saker man kan ansöka om att 
få vara. Dels konferencier på själva nobeldagen när ettorna ska hålla sina tal och då behöver vi fyra 
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elever, två per halvklass. Man kan också få vara handledare för/i talskrivning för ettorna, och man kan 
också vara seminariepreppare för vetenskapsseminarierna. Så det är de tre olika grejerna man kan söka 
som ligger utanför det som egentligen blir bedömt då. Och sedan så för litteraturpristagaren så är 
tanken just nu i alla fall att de ska hålla inspirationstal till litteraturens lov och sedan ska de också göra 
trettiosekunderssnuttar av de här talen som de/jag tänker just nu att de ska göras som reklamfilm för 
oinspirerade... ja, åttor, åttonde nionde klass som tycker det är tråkigt att läsa, som är tänkt som en 
rullande reklamfilm för att inspirerar ungdomar att läsa mer. Och den tänkte jag att man skulle kunna 
visa på själva nobelbanketten sedan så. Så det är tanken just nu, jag tror att det känns som ett rätt så 
bra koncept.  

Karin: Men bakom det här så ligger då... i ämneskurserna finns det mål som handlar om att man ska ha 
en vetenskapshistoria, man ska kunna se hur naturvetenskapen/och även i examensmålen hur 
naturvetenskapen har en... finns/alltså påverkar samhället, och hur det kan förändras över tid, hur 
naturvetskapen är uppbyggd på modeller, att vi skapar modeller och att de också utvecklas över tid, så 
att det är grundtanken att de ska få syn på det, så de här seminarierna som ettorna deltar i handlar just 
om sådana frågor, alltså ”Din nobelpristagare, i vilken samtid levde den? Hur såg samhället ut då och 
vad har förändrats?” Och de är ju valda, de här nobelpristagarna då, så att det finns en koppling, alltså 
de ligger inte precis i samma period utan de är under ett spann på fyrtio år eller så där, och det gör ju 
också att man ska kunna se då och prata om ”Hur ser forskning ut idag? Vad är viktigt idag? Vad får 
man nobelpris för idag?” så man inte, alltså ”Varför fick man... varför fick just de nobelpris?” 

Freja: Det samma gäller ju förstås, det måste ju ingå i... 

Karin: Litteratur. 

Freja: ... litteraturpristagarna. Där finns det ju... flera av målen i svenska B innehåller just det här med 
litteratur, dels i sig så att säga med klassikertanken, vad säger den här litteraturen oss idag? Men också 
i sitt sammanhang förstås då. De ska kunna tolka litteratur så att det är liksom målen i svenskan, och 
sedan ska man också på förmågeplanet kunna hålla ett formellt informerande, inspirerande tal. Det blir 
ju säkert jättelätt. [skratt] De kommer bara ”Öh...” [skratt] Nej, de kommer tycka det är jätteroligt, tror 
jag.  

Karin: Och det som har blivit med det här projektet är väl också att det är en... ett tillfälle för... alltså 
de kan ta ut svängarna lite, har vi märkt.  

Freja: Det är lite wild and crazy liksom, de ska... 

Karin: För ettorna blir det första gången som de riktigt får göra ett litet större sådant här projekt där de 
liksom själva får ansvara för slutprodukten, alltså det är hur de sätter ihop det som kommer att göra 
hur det ser ut, alltså om de har hög hatt på sig så gör det en skillnad liksom, när de håller sitt tal.  

Freja: Eftersom de har hög hatt på sig, menar du? [skratt] 

Karin: Men de kan också göra det utan, alltså det finns inget krav i det, men de märker att... när/vi har 
märkt att när de jobbar med de här sakerna så kommer: ”Men skulle jag inte också kunna få lov att 
göra... paj?” liksom. Det kommer liksom ifrån dem själva, så där är ett tillfälle som jag tycker är 
tydligt att de ha en inre drivkraft, alltså att de har... de vill att det ska vara roligt hela tiden. 

Freja: Och det är ju också, tänker jag... just när man jobbar med/försöker få till det här... dels att 
uppdraget ska vara någonstans/även om det är lite så här halvtöntigt konstruerat verklighetsförankrat, 
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så ändå så bidrar det till den här rollspelskänslan lite grand liksom, att de faktiskt jobbar mycket mer, 
apropå det här att vi tycker det är roligare att gå till jobbet, så det är ju roligt om de också tycker/eller 
det är bra om de tycker det är roligt att gå till jobbet för då jobbar de mycket mer och lär sig mycket 
mer helt enkelt. Så att uppmuntra det här rollspelet, att gå in i karaktären, klä upp sig liksom... att 
stötta den här kreativa processen det är ju jätteviktigt, och det har vi ju sett i nästan alla projekt: ju 
tokigare de är, eller liksom mer kreativa de är, desto bättre och mer jobbar de ju liksom. Och de är 
mycket mer måna om slutresultatet. 

Karin: Och de märker också att för att kunna vara... ja, riktigt/alltså få ihop hela sin kreativitet då så 
måste de också ha större ämneskunskaper, alltså för att få det att gå ihop. Det går inte att göra det 
ytligt för då kan man inte bli karaktären liksom.  

Freja: Nej, då blir det platt.  

Karin: Då kan man inte... Freja, du brukar ju säga det här... bilden av ett isberg.  

Freja: Ja, just det.  

Karin: Att det där man ser, det är så... alltså genom att titta på det man ser så förstår man hur mycket 
som är under. Alltså det krävs så mycket mer än det man får lov att visa.  

Freja: Och det gäller också att lära eleverna att det är så, för att man brukar säga så att en skicklig 
pedagog bedömer ungefär tjugo procent utav elevernas kunskaper, och det är ju en ska, men det gäller 
också att få eleverna att förstå det på riktigt att det är så det är. Man jobbar som en jävla tok och så får 
man visa upp kanske tjugo procent av det man kan. ”Ja, så är det” liksom. ”Vi kan aldrig visa upp 
allting du kan utan det ska ändå synas att du har lagt ner ett kvantitativt arbete också, men det är 
kvaliteten vi mäter.” liksom. Genom att göra tokmycket grejer så kommer det att bli bra ibland, och 
ibland blir det inte det ändå men då... ”Bättre lycka nästa gång. Du var i alla fall snygg i hög hatt.” 
[skratt] 

PH: Om vi går in på kreativitet då. Om ni skulle associera helt fritt, vad tänker ni då när ni hör ordet 
kreativitet? 

 
Freja: Jag tänker att det är helt livsnödvändigt med kreativitet. 
 
Karin: Jag tänker att det inte alltid är idéer som hamnar inom/det är oförutsägbart till viss del med 
kreativitet, det är väl det som är, att det inte går att säga vad det är [skratt], alltså vi kan inte riktigt 
placera in det eller jag kan inte riktigt placera in det i ”det här är min formulering av kreativitet”, för 
att det ligger i själva begreppet att det är för stort för det, alltså det är någonting som man inte kan/jag 
kan inte… man pratar ju ibland om att tänka utanför lådan och så där, men det är att inte alltid ta den 
självklara vägen. 
 
Freja: Jag tänker också att kreativitet är att våga misslyckas, våga ta ut svängarna, våga lita på sig 
själv… i olika situationer. 
 
Karin: Sen kan det ta sig uttryck på många olika sätt, alltså vi kan ju se kreativitet i det estetiska, så… 
men kreativitet kan ju också ligga i matematiken, i en lösning, med papper och penna, så kan jag se att 
det har funnits kreativitet i hur man har använt sina tankar för att lösa den där: ”ouff, den bilden hade 
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jag aldrig ritat för att beskriva den där grafen” så, det är ingenting de kan ha lärt sig någonstans utan 
det är en egen bild man har skapat någonstans och så får ihop det med den uppgiften. 
 
Freja: Kreativitet är på många sätt tänker jag, förutsättningen för lärande/om man tittar på barn, när de 
lär sig mycket, barn kan ju lära sig hur mycket som helst om det är roligt, om de får leka eller om de 
får använda sin inre drivkraft eller kreativitet och så sluter man leka någonstans i tolvårsåldern då blir 
också skolan ganska tråkigt, man slutar lära sig, man slutar leka och det finns det nog en hel del 
forskning kring, jag tycker själv att det är ganska intressant, man har tittar på spel till exempel som 
inlärningsmetod och lekar och rollspel överhuvudtaget, där ser man en ganska tydlig koppling mellan 
just kreativitet, att få lov att använda sitt eget kreativa uttryck och inlärning, så att det känns som ett 
ganska tydligt samband … faktiskt och då tänker jag både på kreativitet som en grupprocess men 
också som en individuell process/det är viktigt för många att vara del i en grupp för att våga vara 
kreativ, vara trygg i en grupp t ex och för en del är det viktigt att också få lov att ta ut svängarna som 
individ på ett kreativt sätt/ där har man hela tiden en utmaning att stimulera båda de här processerna – 
kreativitet och inlärning. 
 
Karin: Våga göra sådana saker man inte gjort förut, alltså… ”Jag har aldrig målat men kan ändå göra 
det”, att våga det hänger väl ihop med det du säger att lita på sig själv, men också att lita på en 
mottagare för det tycker jag hänger ihop med det här med/om kan få lov att vara så kreativ som man 
vill behöver det finnas en miljö av ett mottagande som är tryggt om man pratar om våra elever i alla 
fall, så tror jag att det är jätteviktigt att det tas emot på ett bra sätt, jag menar jag kan ha utmanat mig 
jättemycket och så är det någon som säger ”Va, har du bara gjort det här” då vågar man inte nästa 
gång, men att det finns en uppmuntran i det, att det måste vara en positiv miljö som det landar i, om 
man ska våga fortsätta vara det. 
 
Freja: Och därför är det viktigt, som vi ser det, att jobba med mentorskap och jobba med gruppens 
trygghet. 
 
PH: Hur gör ni det konkret? 
 
Freja: Hur gör vi det? Det första projektet som vi kör i 1:an är ju, vi bussar ut dem i skogen och låter 
dem överleva [skratt], de som klarar sig därifrån…[skratt], de får fortsätta att gå… nej men det första 
projektet vi har är projekt skogsmulle… det går ju ut på det helt enkelt att få ihop gruppen, och även 
när vi jobbar med nobel/ varje gång vi jobbar med projekt så sätter vi också fokus på just gruppen och 
gruppens process, som det här med att ha en nobelbankett, att alla ser alla är också ett sätt att med 
gruppen eller som när ettorna gör filmer nu och ska göra en filmfestival är också ett sätt att stärka dem 
i gruppen, både grupper i gruppen men också som helgrupp att de ser varandras produkter, och kan ta 
emot det och visa upp sina produkter för varandra. Så att det är en väldigt viktig del. 
 
Karin: Det är också ett sådant där påstående som de får ta ställning till om man använder sin grupp för 
att lära sig eller om man bara ”Ja, ja… sätt mig i en grupp jag skiter i vilket”, alltså det är viktigt att 
skilja på det och från början är det, ”Ja, ja, en grupp, jag är van vid grupparbeten”, men till att se att 
gruppen betyder någonting mer, det är inte att vi gör saker enskilt, vi gör faktiskt någonting 
tillsammans, det händer någonting i gruppen. Vi har fått många elever i årskurs ett, tror jag som 
reagerar på det här, ”De är inte så duktiga i min grupp”, alltså vi har ambitiösa elever, så de 
kommentarerna kommer ju, de är så måna om att komma i en grupp som är ”lika bra” [viskande] och 
några tycker att det inte spelar någon roll, att faktiskt kunna se att man kan få ut andra saker av 
varandra än bara ämneskunskaper, det kan ju vara någon som inte har så höga ämneskunskaper, som 
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är jättebra på att formulera ett tal till exempel, att hitta det/att använda varandra till andra saker än bara 
ämnet. 
 
KS: Är alla kreativa?  
 
Freja: Jag tror ju det. 
 
KS: Har den förmågan? 
 
Freja: Ja det tror ju jag… säkert ganska mycket för att jag vill tro det förstås, men däremot ser det 
väldigt olika ut… jag och Karin och i vårt arbetslag så är vi också väldigt olika kreativa eller kreativa 
på väldigt olika sätt skulle jag säga och olika typer av uttryck, jag tror att alla människor har behov av 
att uttrycka sig kreativt, och är kreativa, det tror jag är en mänsklig egenskap. Jag har läst mycket om 
hur hjärnan fungerar, alltså människan har lite för mycket hjärna för sitt eget bästa, vi kan inte riktigt 
hantera det överskottet som blir, det tar sig ofta uttryck antingen i destruktion eller kreativitet. Det är 
ett sätt att hantera vår egen uttråkning på tror jag.  
 
Karin: Fast jag tror man… jag tror att det finns en kreativitet någonstans hos alla, men jag är inte säker 
på att alla använder sig av den. 
 
Freja: Nej, det tror inte jag heller, men att den finns där tror jag. 
 
KS: Kan det destruktiva vara kreativt? 
 
Freja: Ja, absolut, de ligger ganska nära varandra tänker jag, ibland är det inte heller solklart vad som 
är vad, och det är också en utifrån bedömningsfråga, om du gör någonting kreativt eller destruktivt är 
egentligen till viss del bara du själv som kan svara på så att säga/som t ex om man tar sak som graffiti, 
jag var på en väldigt intressant föreläsning om graffiti för ett tag sen... så kan man ju utifrån betrakta 
det som vandalism, medan de som gör det själva, och jag skulle också säga att ganska mycket graffiti 
är väldigt kreativ… så att kreativitet betraktas ju också på olika sätt utifrån. 
 
Karin: Om man tar det som jag tänkte på förut med kreativitet, att inte alltid ta den enklaste vägen, så 
tror jag att det finns hos väldigt många, men alla vill inte det, det är lika bra att ta det lätta så –he – 
alltså ”Det här kan jag, det här är bekant” och så/att öppna den dörren och att ” Oh – osäker mark” så/ 
det man kan välja bort, ja, att man kan välja bort kreativiteten rätt så lätt, alltså det kan upplevas lätt att 
välja det. 
 
Freja: Och skolan är ganska duktig på det, alltså det ingår i den så kallade skolkodningen eller 
institutionaliseringen av inlärning, man sitter i räta rader och gör räta saker, och att någon talar om för 
en ungefär vad man ska göra och så gör man det. Elever kan bli fruktansvärt nervösa och tycka att det 
blir skitjobbigt när de får fria ramar, eller frihet, eller eget ansvar, eller ska vara kreativ eller ”ha på sig 
en hög hatt” bara det kan ju vara helt krampartat för en del, för det är larvigt, det är fånigt och det gör 
vi väl inte i skolan, så många värjer sig ganska mycket från sin egen kreativitet. 
 
Karin: Det tycket jag är ganska intressant i den nya gymnasieskolan då, i examensmålen för NV- 
programmet står det att ”eleverna ska vara kreativa”, det står inskrivet, det betyder att vi måste öppna 
de dörrarna/vi kan inte sätta dem i ”räta rader” och… så att vi måste på något sätt hitta det där och låta 
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dem få jobba, som sagt jag tror inte att man bara kan det/om man inte har fått ge uttryck det tidigare, 
så kan man inte bara liksom ”Ja, nu är jag kreativ!” så, utan man måste öva på det. 
 
KS: Hur gör man det då? Hur gör ni som lärare? 
 
Karin: Alltså jag tänker att det är lite ur/ om man tittar ämnesperspektivet, så tror jag att det handlar 
om att det inte finns rätta svar/ alltså att jobba med uppgifter som är öppna, det vill säga du kan välja 
själv hur du ska lösa det här, det finns inte en given lösningsmetod/ att låta eleverna prata med 
varandra ”Hur har du löst?”, ”Hur har du löst?”, ”Jaha, har ni löst det så”, att det blir någon slags 
övning i att få syn på att det inte är ett facitsvar som är det viktiga, utan det är vägen dit då och det kan 
jag göra på många sätt. Så jobbar jag ganska mycket i fysiken då för att komma över det här att räkna 
och titta i facit för det har det med sig när de kommer från högstadiet tror jag. 
 
Freja: I svenska är nästan utmaningen att få tillbaka det. Det är ganska lätt att jobba kreativ i svenskan, 
svenskan är ju på många sätt ett kreativt ämne tycker jag, alltså man kan jobba rätt mycket med 
kreativitet skrivande eller talsituationer som också är kreativa. Det som du pratar om kan man ju också 
göra i svenska, eller det gör man ju naturligt, det finns ju nästan aldrig några rätta svar, det finns ju 
inget facit hur man ska skriva en skrivuppgift och att hitta sitt eget uttryck, sitt eget skrivande är ju en 
kreativ process – ”Men vad är rätt då”, ”Ja... he, he”, det finns ju inget riktigt så där ”Ja, det där är i 
och för sig korrekt, men det är ju ganska tråkigt” så vilket är rätt? 
 
Karin: Och jag tror att i den så ligger det här att låta elever se varandras saker gör att man öppnar 
sig/det är inte bara mitt/jag och läraren, utan det är vi som ska jobba för det är väldigt svårt att säga 
”Nej, du har gjort fel”, det går ju inte. 
 
Freja: Jag själv tycker det är väldigt roligt och bra att jobba med den typen av ”wild and crazy”-
projekt, alltså forumspel, teaterövningar, de får ett uppdrag att tolka en text på ett valfritt sätt, det får 
spela in en film har jag gjort flera gånger, dela upp den i grupper och så har de fått spela [otydligt] 
scen på valfritt sätt och det har varit strumpteater och allt möjligt, så det är också ett sätt att jobba med 
kreativitet. Förra året så jobbade jag med kreativitet i en klass utifrån tio korta rader och så skulle det 
tolka dem på ett valfritt sätt och det blev allt möjligt från raplåtar till strumpteater och reklamfilm, och 
det är väldigt kul och eleverna tyckte också att det var fantastiskt jätteroligt, ett väldigt lyckat projekt, 
men eftersom jag jobbade själv så landade det ingenstans, det är svårt att följa upp det när man har två 
lektioner i veckan med trettio elever, så det blev mer en punktinsats, mer en kul grej innan jul. Nu 
tänker jag att det är lättare att följa upp kreativiteten för vi är många som jobbar åt samma håll. 
 
PH: Ser ni kreativiteten som ett mål i sig, eller som att det ger något till de andra ämnena? 
 
Freja: Både och faktiskt. Jag kan säga att det som Karin var inne på förut, att det står som ett 
examensmål ger också att kreativiteten är ett mål i sig, det står faktiskt i styrdokumenten att det är ett 
mål i sig, men.. jag tänker så här, vårt huvuduppdrag är att stimulera det livslånga lärandet – ja, men 
lycka till utan kreativitet och egen drivkraft! Oavsett hur den kreativiteten och drivkraften ser ut så 
måste den till om du vill fortsätta att lära dig saker. 
 
Karin: Och jag tänker att vi lär oss saker på olika sätt. Några behöver det fyrkantiga för att komma 
vidare och några kan inte lära sig så – [skratt] så då måste man ha ett annat sätt, så det måste finnas 
både och, och i det så blir det både ett medel och ett mål. För jag tror att man kan utveckla det där om 
man säger att det finns någon gradering i… nej det finns ju inte det heller, det blir väldigt svårt 
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[skratt].., jag kan ju inte säga att det är bättre eller sämre att vara mer eller mindre kreativ, man kan ju 
inte värdera det, tänker jag.  
 
Freja: Men det handlar ju också om vad man har för utgångspunkt som elev, tänker jag. Ibland kan jag 
ju känna sådär när man får en elev att vara lite mer kreativ som kört vansinnigt fyrkantigt, så är det ju 
ett ”halleluja-ögonblick”. 
 
PH: Ser ni någon, för det pratade ju du om innan – att vissa har svårare och vissa har lättare, ser ni nu, 
helt ovetenskapligt nu när ni har tre år, ser ni någon utveckling kreativitetsmässigt? 
 
Freja: Ja! [Skratt], skulle jag säga snabbt som ögat [skratt], men det beror på också hur man tänker 
kring det, men jag tänker att en indikator på det… är att våra treor… 
 
Karin: … beter sig som om de gick sista terminen. 
 
Freja: Ja, precis [skratt] och de beter sig som om de gick i 4:an egentligen [skratt] 
 
Karin: Ja, det så här ”Åh, det är så tråkigt... jag är så trött... vi har så mycket... åh... vad ska vi göra 
sedan?” och så, det brukar hända i så här… 
 
Freja: April. 
 
Karin: April ja, precis, det händer nu faktiskt, helt ovetenskapligt [skratt] men det är känslan faktiskt. 
 
Freja: Och jag tänker på en annan indikator, när de skulle ha en annan lärare som de inte hade haft 
förut så ville de inte ha en viss lärare för de tyckte att han var för tråkig, han gick igenom för 
mycket/han gav inte så mycket utrymme till fritänkande, visste de sen innan då, så de ville ha en annan 
lärare. 
 
PH: På vilket sätt känns det som att de går i 4:an? [skratt] 
 
Freja: Ja, vad ska man säga, de är uttråkade som om de gick i [skratt] nästa termin – alltså de är i den 
fasen, det ska bli spännande när det kommer/men framförallt när man pratar med dem om det, så vet 
de vems ansvar det är… så de äger det själva och de använder oss som bollblank inte som… ja… 
 
Karin: … talar om hur det ska vara… 
 
Freja: Nej, precis … de pratar om prioriteringar och ansvarstagande på ett annat sätt, de är vuxna på ett 
annat sätt, tycker jag. 
 
PH: Men för kreativiteten så är det en lite dipp just nu av [otydligt]? 
 
Freja: Ja, nja just det… 
 
Karin: I alla fall för det som händer är att de är strategiskt, i det de väljer att satsa på nu. Det brukar ju 
hända ihop med slutprov som ligger i april/maj. Då är det strategiskt att ”Just nu är det just den här 
kursen som avslutas så jag stannar hemma och pluggar”, ungefär, och det har hänt nu inför kurser som 
avslutas här nu då, på ett annat sätt som jag inte har upplevt förut. Men det ska bli intressant, för när 
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man pratar med dem enskilt så kan det komma så här: ”Om du nu fick välja vad du skulle göra nästa 
termin”, ”Ja, får man välja?” då är de med, då är de på det här kreativa, då vill de ju drömma, ”Tänk 
om jag skulle få… jag gjorde det här som mitt projektarbete…”, för då gjorde de i den här kursen 
projektarbetare, så har det gjort något där som har varit roligt och eget ”Jag skulle vilja bygga vidare 
på det?” Ja… men… 
 
PH: Om du hade ställt samma fråga till ettorna, vad tror ni att ni hade fått för reaktion då? 
 
Karin: … ja, alltså än så länge... 
 
Freja: Jag tror de skulle ha sagt så här; ”Vad menar du då? [skratt], ”Menar du ämnena, eller menar du 
i svenskan, eller vad då?”, alltså de fattar inte frågan tror jag. 
 
Karin: Nej. 
 
PH: Så treorna har knäckt koden? 
 
Freja: Ja… de litar mer på att de faktiskt skulle få kunna göra det vill göra 
 
Karin: Och jag tror att tvåorna skulle komma med idéer, i alla fall halva gänget, för det är ju också så 
att alla elever har olika behov. Jag menar det finns ju det elever som klarar av en valfrihet, en 
öppenhet, att det finns en frihet under ansvar, men det finns elever som inte klarar av det. Dem måste 
man ju fånga upp – elever som när de får handledningstid sitter med sina datorer och spelar spel… fast 
de har lektion, som inte förstår och inte kan ta det ansvaret. Så det finns ju en stor spridning, det låter 
som om alla elever/alla elever knäcker inte koden, tror jag. 
 
Freja: Det har de inte gjort i trean heller. 
 
Karin: Men man kan ju alltid fundera på vad som hade hänt med de eleverna om man inte hade jobbat 
så över huvudtaget. För det är ju fortfarande så att de eleverna inte känner att de kan smita undan. Det 
finns för mycket dokumenterat kring vad vi gör och inte gör tillsammans. Så de kan inte …”Ja, just 
det, det har vi ju pratat om och hm…”, så där. 
Så på det sättet så … så vinner vi också på att vi jobbar ihop, att vi ser eleverna snabbare, så att säga. 
 
Freja: Men det är ju också så apropå svackor i trean, för jag var inne och pratade med dem nu om vad 
de skulle vilja göra med nobelprojektet, för jag hade inte riktigt bestämt det, eller tänkt ut det själv så 
där: ”Ja, vad skulle ni vilja göra?”, ”Ja, vi gör något roligt” . Så det har varit en ganska tung period 
med ganska mycket plugg, pluggande bakom dem. Så de längtar lite grann efter att släppa loss lite 
grann tror jag . Det behöver nog det också, det har varit alldeles gråmulet. 
 
PH: Finns det några gånger då man behöver hämma kreativiteten, inte bara släppa loss den? 
 
Freja: Ja… jag vet inte, jag är nog rätt så… 
 
Karin: ... för! [skratt] 
 
Freja: Ja, men alltså ibland så tänker jag så här att… Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är att 
de inte får ihop det på slutet liksom… ja… ok…? Vad händer då? ”Ja, då misslyckas ni”, ja… värre än 
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så blir det inte. Som ettornas filmprojekt nu liksom, en del är helt tokiga liksom, ja, en del kanske inte 
får ihop det eller så får de jobba som tokar för att få ihop det, ja… värre än så blir det inte. 
 
Karin: Nej, jag har också svårt att se hur man skulle kunna hämma det, alltså om man kan det. 
 
PH: Vi pratade om destruktiv kreativitet innan, finns det något… 
 
Freja: Jag tänker i min naiva värld så får man utlopp för sin kreativitet så blir det inte destruktivt, men 
det beror på hur man ser det också. Det är min egen privata liksom uppfattning om hur jag själv funkar 
när det gäller kreativitet och destruktivitet/hur överskottsenergi tar sig uttryck, antingen kan det vara 
kreativt eller så kan det bli destruktivt, ibland kan det vara okej att det är destruktiv, det kan man ju 
behöva ibland, men… 
 
Karin: I så fall är det ju viktigt att uppmärksamma det, alltså hur det kan uppfattas. Om du säger att 
man äger det, så att säga, att det ligger hos mig, men jag kan uppfatta det som destruktivt, så det är ju 
väldigt viktigt att man talar om det i så fall. 
 
Freja: En elev i trean till exempel som först ett och ett halvt år… var väldigt så här, ”Ja, om jag skriver 
det så här då, om jag skriver det som en sms-roman då, blir du arg då?” eller [skratt] så där, ”Nej, men 
det skulle vara väldigt spännande”, han bara: ”Fan! [skratt] Ja, men om jag gör så här då, om jag läser 
den här boken då… va, blir du sur då, det är ju mest bilder?”, ”Javisst, om du får ihop det så är det ju 
helt okej”, ”Jaha…” [skratt]. Och det, han hade ju liksom en… 
 
Karin: … provokation i det. 
 
Freja: Ja, provokationen, på sätt och vis kan man ju kunna se det som ett uttryck som typ av destruktiv 
frustration då, va, men om man ser det istället som ett uttryck för kreativitet, så faller det lite grann. 
Jag menar det skulle vara jättespännande, erkänn, om han skrev det som en sms-roman [skratt]. Det 
väntar jag fortfarande på [skratt]. Nu har det kommit ut på andra sidan ur det lite liksom, att han 
faktiskt inte gör det för att provocera mig utan för sin egen skull, om han nu skulle skriva en sms-
roman så skulle det inte vara för att provocera mig, hoppas jag. 
 
Karin: Men så som jag uppfattar det… om man talar om kreativitet i skolan/ alltså, så måste jag nog se 
som en, alltså då är det svårt att hämma det, alltså det skulle vara… utan det är som du säger, att 
misslyckas, ja, det kan man göra, alltså det kanske inte blir det resultatet som du hade tänkt dig, men 
då får man lära sig något annat ifrån det i så fall. Så i skolan tycker jag det är svårt att säga att/ jag kan 
inte komma på något som skulle kunna göra, nej, i den här situationen skulle jag nog ha… 
 
Freja: Problemet är ju snarare det omvända, vi kan inte få dem att vara/de vågar inte riktigt spänna 
bågen. Det är ju så typiskt, som man pratar om i svenskan då, de elever som inte vågar vara kreativa, 
ta språnget och lita på sitt eget språk, de kommer heller aldrig att få MVG, eller ja… därför att det 
räcker inte att bara safea [sejfa], man måste till viss del våga flippa ur, eller ta det lilla extra, eller bryta 
språkets regler, eller vad man nu måste för annars kommer du inte vidare. Och måste kanske också 
misslyckas i någon mån. De elever som inte vågar misslyckas kommer inte vinna. 
 
Karin: Jag hade något som var lite intressant, jag gjorde med tvåorna som är treor nu, så hade vi ett 
lekprojekt, svenska/fysik, där det var ett avsnitt i fysiken som jag kände att, jag vill inte stå här och 
säga det en gång till, de måste få uppleva det här, för det handlar om centralrörelser, saker som går 
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runt och väldigt mycket på en lekplats handlar om det, alltså man åker i en rutschkana eller man åker i 
en linbana eller loop eller så där, va. Alltså leksaker överhuvudtaget finns det där i, och de skulle då få 
förklara det då, så att då blev de tilldelade varsin leksak och sen var uppdraget att de skulle förklara 
detta, dels för tillverkarna hur fungerar den här rent fysikaliskt, men sen skulle de också anpassa det 
till en annan målgrupp. Och då fick de välja en annan målgrupp, det kunde vara de som skulle köpa 
produkten, eller använda den eller så, så de fick göra det där. Sen skulle de göra en muntlig 
redovisning  eller de fick välja redovisningsform själva, apropå valfrihet och så, och då var det några 
som inte ville göra en muntlig presentation, utan bara hade en skriftlig, en informationsfolder, två 
olika varianter. Det var någon som gjorde en reklamfilm, det var om en kulbana, ”marble master”, 
ja… 
 
Freja: Den finns på youtube… 
 
Karin: Ja… eh… och någon hade: ”Välkommen till den här leksaksmässan. Vi ska ha en liten 
paneldebatt här, då har vi de här och de här personerna med…”, alltså de kunde välja det här väldigt 
så…, men det som jag upplevde efteråt i fysiken det var ju att de flera gånger sa så här: ”Men kan vi 
verkligen det här i fysiken?”, alltså de blev osäkra om de verkligen kunde det. Och så har kursen gått 
vidare och det är mer stoff och så, och så har vi repeterat det här nu, och jag tror att jag använde två 
lektioner till repetition, med ”Försök att förklara det här exemplet”, så ”Ja, men det är ju som…”, ”Ja, 
det är ju som när ni...”, eller ” Men, det är ju som deras bilbana”, eller ”Det är ju som deras sån...” att 
de också har lyssnat på varandras redovisningar har gjort att de har hört det, men de har inte fattat att 
de har fattat det, så att säga. Och det var lite spännande tycker jag, men sen är det som sagt, de är ju 
bara sexton elever, men…  
 

PH: Ser ni några skillnader mellan killar och tjejer när det gäller kreativitet? 

 

Freja: Nej.  

 

Karin: Inledningsvis tycker jag att det är skillnad. 

 

Freja: Ja, tycker du? 

 

Karin: Ja, jag tycker det är skillnad... med ettorna nu. 

 

Freja: Vilka är mer kreativa tänker du? 

 

Karin: Alltså, nej, jag ska säga så här, det är en större andel killar som inte är kreativa, skulle jag 
spontant säga som sagt, inte alls vetenskapligt, till en början. Men jag säger inte att det är så i trean. 
Nästan... ja, nej... Alltså att det finns en osäkerhet, man är ovan vid det. Man har aldrig kanske gjort 
det förut, kanske tagit det där, gjort det där... sen när man väl har anammat det så är det inte så att man 
kan gå tillbaka och backa, liksom. 

 

KS: Vad tror du att det beror på? Vad kommer... miljö eller? 

 

Karin: Nej, jag vet inte. 
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Freja: Det beror sig nog/jag tror... 

 

Karin: För du upplever det ju annorlunda. 

 

Freja: Ja, för jag tänker mig/jag skulle inte säga spontant att det är någon skillnad så, men det finns 
andra saker som kanske hänger ihop med det har jag tänkt. För att om man tänker naturvetareleverna, 
många är ganska ambitiösa, ganska duktiga och väldigt skolkodade är ju många, så de har blivit 
belönade av skolan så att säga för sitt sätt att arbeta och det är ju inget fel med det, men de väldigt 
ambitiösa eleverna, kan jag uppleva, de har svårare att släppa/släppa ”Tala om för mig hur jag ska göra 
det, så gör jag det.” och lita på sig själva för de är liksom helt ovana vid att göra det, och där finns det 
både tjejer och killar upplever jag. Men de som har allra svårast att släppa det är de ambitiösa tjejerna, 
tycker jag. Sedan beror det lite grand på vad det är för någonting, om man ska liksom... en del kan ju 
gå loss fullständigt på det här... alltså klä ut sig och tönta sig på något sätt så där, va, det kan vissa 
verkligen gå loss på, men har svårt att få ihop det på slutet till något riktigt så, medan andra har 
problem i andra änden att de har svårt att släppa loss och därför blir det inte särskilt bra i slutändan 
heller. 

 

PH: Det kan inte finnas någon kreativitet i det de duktiga tjejerna gör? 
 

Freja: Vad sa du? 

 

PH: I det de duktiga tjejerna gör? 

 

Freja: Jo, det finns... alltså just i det här som jag beskrev, de här, jag menar inte att de är okreativa 
egentligen på ett grundläggande plan, men de har svårt ibland att använda det i skolan, att de mer vill 
ha ett tydligt rakt svar på vad de ska göra och så gör de det liksom, alltså mer av plikt än av eget driv. 
Så upplever jag att en del elever funkar och sen om det är kreativt eller inte/jag skulle nog inte säga att 
det är särskilt kreativt att göra som någon annan säger. Men det... 

 

Karin: Men det kanske också är var man lägger nivån för den utmaningen då, liksom. Alltså: ”Var är 
min första nivå av kreativitet och utmanar jag den?”, så att säga, om ni förstår vad jag menar. 

 

Freja: Det är ju de som brukar börja gråta när man säger det att det kommer inte att räcka att skriva 
korrekt för att få MVG. ”Bah!” [gråtimitation och skratt] 

 

KS: Finns det någon prestation i det att vara kreativ, eller? 

 

Freja: Nej, men... det är... det som hindrar en del från att få det, om man så att säga skriver bra och 
korrekt och liksom äger sitt språk på det sättet, men inte vågar... använda sitt eget språk, alltså man... 
man får inte till det här sista då är det svårt att få MVG, så det finns absolut en kreativ aspekt av 
språkanvändning som man inte kommer åt bara genom att göra som folk säger, tycker jag.  

 

Karin: Men ligger inte det också väldigt nära då, kreativitet och det här som vi pratade om, drivkraft? 
Alltså om man har en egen drivkraft och förstår liksom varför man gör saker då kan man också se att 
man kan använda sig utav att vara kreativ, man kan säga att de här hänger ihop kanske. 
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Freja: Och där är det också... jag har ju elever nu som ska få sina slutbetyg i Svenska A, som har svårt 
att ta det där steget, det handlar inte bara om kreativitet, men till viss del gör det det, därför att de/eller 
de/och de vågar inte lita på sig själva. ”Ja, men du, kan jag skriva så här? Kan jag skriva så här?”.”Ja, 
du kan skriva så här.”. ”Ja, men får jag MVG då?”. ”Ja, det vet jag inte riktigt.”, liksom, man måste ju 
titta på helheten och ”Vad vill du ha sagt egentligen här? Och hur tänker du att det hänger ihop?” Och 
då bara... dör de liksom, för att de vill bara att jag ska säga ja eller nej. Och därför kommer de aldrig 
till nästa nivå heller. 

 

PH: Men det har du förankrat i läroplanen? 

 

Freja: Ja, javisst. Det står ju väldigt tydligt uttryckt hur man på MVG eller på A-nivå, det finns ju ännu 
tydligare i de nya kriterierna, alltså att man... språk är... och det är som analytiskt tänkande också, det 
går inte att säga så här: ”Men tänker du så här så får du det betyget”, liksom, det finns inte ett rätt svar. 
Du måste liksom utforska den gränsen själv. 

 

Karin: Vi pratade förut om det här med att i Gy11 så passar det här entreprenöriella, liksom lite så, och 
en sådan sak som jag har tänkt på det är, vad gäller de naturvetenskapliga ämnena, om man tittar på 
mål och bedömningskriterier eller betygskriterier på... med fysik, kemi och biologi så är det samma. 
Det är samma formuleringar. Alltså man särskiljer inte naturvetenskapliga ämnena när man bedömer 
på det sättet. Alltså det man bedömer är inte/det finns ju ett centralt innehåll som man ska jobba med 
kring de här förmågorna och så, men förmågorna är de samma, eller målen, eller syftena med ämnena 
är de samma, och det blir intressant när man jobbar tillsammans, alltså när vi pratar om 
samhällskoppling så gäller det för naturvetenskap. Jag kan ta exempel ifrån de olika ämnena, men det 
är naturvetenskapen som är/och man ska kunna beskriva det, kommunikation står som en del. Om man 
inte äger sitt språk hur ska man då kunna kommunicera? Och om man inte... det står i 
bedömningskriterierna att man ska kunna uppskatta/i samtal med sin handledare ska man kunna 
uppskatta sin egen förmåga. Det står som ett kriterium i de här ämnena. Och det är väldigt intressant 
då om man aldrig har fått jobba med det, om man inte får öva på hur ska jag bedöma mig själv, alltså 
”Hur lär jag mig? Hur använder jag mig av mina kompetenser för att bli bättre?” Och så ska det 
bedömas. Om man aldrig får öva på det så... ja, det blir väldigt... [skratt] intressant. 

 

Freja: Ja, det är en spännande utmaning att jobba med det.  

 

Karin: ... med det. 

 

KS: Men hur... kan man stimulera den här kreativiteten? Jag tänker på dina elever som du pratade om, 
de duktiga flickorna kanske. Kan man stimulera det, att de tittar utanför boxen, eller? 

 

Freja: Ja, det kan man. Det måste man göra [skratt]. Jag tänker att det spelar ingen roll... 

 

KS: Hur gör man? 

 

Freja: ... det spelar ingen roll om man kan det eller inte man måste göra det i alla fall. Enskilda samtal 
och individuell handledning är ju/och processtänkande. Processkrivning är ju the way to go tycker jag. 

 

Karin: Även i mina ämnen blir ju det... 
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Freja: Ja. Och att man också pratar med dem om att: ”Nu är det så här, va, att i slutet av kursen som 
det bedöms, alltså i slutet av kursen som betyget sätts, allting fram till dess är övning. Det är alltså 
mycket bättre att flippa ur nu än att vänta.” [skratt] Och misslyckas så tidigt som möjligt, eller ta ut 
svängarna så tidigt som möjligt. Det brukar jag prata om skrivande som att man tänker sig att man, ett 
annat kreativt yrke alltså dansare eller skådis eller så, när man repeterar och när man övar då är det bra 
om man tar i, man gör för mycket för då kan man skära bort och det är mycket bättre än att göra för 
litet för det är väldigt svårt att säga vad man ska lägga till. ”Så ta i. Gör så mycket fel som möjligt eller 
som du vågar göra så ska vi se vad vi kan, vad vi kan styra in det på sen”, liksom. Så det är en viktig 
diskussion att ha med varje enskild elev förstås, också.  

 

Karin: Men just processbiten är/jag som har laborativt ämne blir det också viktigt, alltså: ”Okej, den 
här labben, vad gjorde du i den här labben?” Alltså ”Till nästa gång vad skulle du tänka på när du 
planerar din labb? Ja, det kanske inte var så bra och bara sticka iväg och börja mäta, utan kanske skulle 
ha tänkt till litet innan.” [skratt] Och nästa gång så blir det bättre om man har uppmärksammat det. 
Men om man inte pratar om det, varför blev det som det blev, då har man ju ingenting att referera till, 
så då blir det ju väldigt svårt också. Så att jag märker en skillnad i när jag låtit elever jobba då 
process/när de jobbar med texter hos Freja i process varför ska de inte göra det hos mig också? Så att 
de får jobba med laborationsrapporter och prata med varandra, bedöma, massa så där. Då känner de ju 
också igen, och då tänker jag det här att man kan öva eller stimulera... att man också visar vid flera 
tillfällen att det spelar roll, att man lär sig någonting. Så stimuleringen kan också vara att man visar att 
det är viktigt, för eleverna är ju väldigt/även om vi vill att de ska vara självständiga och så, de har ju en 
skolning med sig av att vi ska tala om hur det är. Så de litar ju väldigt mycket på vad vi säger, och det 
är viktigt vad vi säger. 

 

Freja: Och det ska man utnyttja. [Skratt] Absolut. 

 

Karin: Nej, men jag tänker, det blir tydligt för eleverna, de snappar upp det, om vi säger samma saker. 
Om vi säger att det är viktigt med samma saker.  

 

Freja: Och det är viktigt att de vågar lita på att de faktiskt inte får minuspoäng för att skriva fel, 
liksom. Och för en del är det ju en ganska lång väg, att våga göra det och inte säga: ”Ja, men nu 
kommer du säkert sitta och räkna med det i slutbedömningen i alla fall”, liksom. Det är ju en 
tillitsfråga också.  

 

PH: Vi börjar närma oss slutet här. Jag tänkte bara fråga vi var inne på skolan som arbetsplats och det 
här med scheman, tänker ni att det är samma kriterier för att sporra kreativitet, att få längre sjok och...? 

 

Freja: Ja. 

 

Karin: Ja, absolut. Särskilt i början, kan man säga. Alltså... med ettorna skulle det ju vara ännu bättre, 
eftersom det tar tid, det måste få lova att ta tid. Några kan ju vara snabba och komma på saker, men de 
kan behöva öva på det då [skratt] för att ta i, det som vi har pratat om, men, ja, absolut. 

 

Freja: Absolut. Både och göra klart och också hinna ta ett varv till. Jag vet ju hur jag själv funkar. Om 
jag har en lektion som är femtio minuter, ja, femtio minuter det skjuter man ju från höften i princip, 
eller jag gör det i alla fall [skratt] om jag vill, va. Så jag kan bli lite slarvig så där om jag får... liksom... 
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eller så där. Men om jag har två timmar då är det bäst att jag liksom, då måste jag förebereda mig och 
göra något ordentligt här. Och så tänker jag att, det är ju inte helt ovanligt att man funkar på det sättet. 
”Fyrtio, femtio minuter det kan jag nog undvika att jobba”, det kan nog vilken elev som helst göra, 
liksom, men två timmar, till slut så mals du ner och du måste göra någonting av den här tiden.  

 

Karin: Ja, och ställtiden emellan. De kastar sig mellan femtio minuter språk och så femtio minuter 
fysik och så femtio... Alltså om man tittar på det där och så kommer man tillbaka: ”När hade vi fysik 
förra gången? Jaha, det var igår. Nej, det var en vecka sedan, eller?” 

 

Freja: ”Vad gjorde vi då?” 

 

Karin: ”Vad gjorde vi då?” ”Ja... vi sparka boll på gymnastiken, vi...” alltså det blir det blir ju 
uppsplittrat för eleven också. Ska man ta tillbaka en kreativ process som man har påbörjat för en vecka 
sedan? Då får man ju börja om. Så ja, om man ska stimulera det så behöver man tid.  

 

PH: Ni har satt det här projektet till två veckor, är det något standardmått? 

 

Freja: Ja.  

 

Karin: Ja, inte längre. Vi har prövat med längre också. 

 

PH: Och vad har ni kommit fram till? 

 

Freja: Då blir det för utdraget. Då blir det liksom att... de hinner inte/alltså då jobbar de inte/lite stress 
är bra, har vi märkt. För att annars/har de tre veckor och så ska de/då gör de allt i sista minuten ändå så 
där, va. Så det är bra och det är bra att det blir koncentrerat, tycker vi. 

 

Karin: För oss blir det två veckor på de ämnen som ingår, så att säga. De har andra ämnen, som idrott 
och språk, som de har/som inte ingår tidsmässigt, så de får ju ändå uppsplittrat. Så det är ju inte så att 
vi har hela dagar med de här, tyvärr. För då kanske det är så att man hade lagt in andra moment i det, 
om det hade varit det. Men, vi har försökt med längre och det som blev då var att vi försökte plocka 
in/vi plockade in fler saker i projekten som de skulle göra och uppnå och då blev det en sådan här 
checklista för eleverna, så då fick de inte ihop det till en helhet, utan då checkade de av: ”Jag har 
lämnat in det, jag har lämnat in det, jag har lämnat in det.” så det blev ingen... Och blev det för kort då 
hinner de liksom inte ta det ett varv till. Alltså: ”Okej, det här var mitt utkast. Jag ska ta det en gång 
till.” Så ja, det blev två veckor vi landade på.  

 

Freja: Ja, det är ganska lagom. Det är också vad vi orkar med, faktiskt, tänker jag. Eller jag, ska prata 
för mig själv [skratt]. Blir det så här utdraget över flera veckor så tappar jag liksom lite styrfart också, 
va. Två veckor det är [hackar med ena hand mot den andra], det pallar man med att vara handledare 
och entusiastisk och lagom provocerande.  

 

PH: Tror ni... Har ni något mer ni vill ta upp eller tror ni att vi har... [skratt] en bild av hur ni tänker?  

 

Karin: Ni vill inte ha mer nu. [skratt] 
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PH: Ja, vad är det, en timme och... 

 

KS: Men... om ni bara egentligen... två frågor, kanske skulle kunna summera hur en ideal kreativ 
person är. Om ni skulle beskriva en sådan person?  

 

Freja: Ja, vad är vår vision? [skratt] Nä, men vi vill alltså att eleverna ska komma ut härifrån/när de 
kommer ut härifrån så ska de tänka så här: ”Shit vad spännande. Nu ligger liksom resten av mitt liv 
framför mig. Wow! Var ska jag börja liksom?” Inte så här: ”Vad fan ska jag göra nu? Och nu är livet 
slut och nu är det ingen som talar om för mig saker.” utan de ska gå ut härifrån med liksom... 

 

Karin: Och också inte vara rädda för att det kommer att ändra sig på vägen. 

 

Freja: Nej, precis. Nej, just det. 

 

Karin: Och det ligger väl någonstans i det kreativa då, personen, att inte vara: ”Ja, det blev inte som 
jag tänkte den här gången, men det var inte hela världen.” att se att det faktiskt kan bli någonting annat 
då.  

 

KS: Att det finns möjligheter? 

 

Karin: Ja. 

 

Freja: Ja, det är väl egentligen det som är... alltså vi/En kreativ och nyfiken person som tar sig an en 
föränderlig värld, tror jag är vår vision, liksom. Och det ligger väl ganska mycket i det. När vi tryckte 
fram den så var det väl lite så här... men sedan så. ”Ja, men det är ganska bra.” Att man ska kunna vara 
nyfiken, man ska vara intresserad av att lära sig mer saker. Skolan ska inte ta död på din lust att lära 
dig saker. Du ska vara... inte flexibel, kanske, men just det här med att man är nyfiken på vad som 
kommer att hända liksom, med resten av mitt liv, hur världen och med alla andra människor, vad som 
finns i framtiden.  

 

Karin: Jag tänker också att en kreativ person är en person som är ganska väl medveten om sina 
styrkor. Alltså vad jag är bra på, och kanske sina svagheter också, men kan använda sig utav det, för 
att lösa saker, ta sig an saker som händer som är oförutsedda. Alltså att inte stå handlingsförlamad när 
någonting nytt händer.  

 

Freja: Och där kan man väl känna så här att, helt subjektivt, som det ju ändå blir, med våra treor 
liksom, jag skulle lätt rakt av anställa... ja, minst hälften av dem i vilket företag som helst, känner jag 
faktiskt. Nu känner jag dem också i och för sig, men just för att de är på det sättet liksom. Ställ dem 
var som helst så tar de sig hem liksom. Och det tänker jag är ganska bra. 

 

Karin: Det är inga vilsna människor. 

 

Freja: Nej, inte precis, faktiskt. De kan vara trötta, de kan vara sura och de kan vara gnälliga och allt 
möjligt, men liksom... när de väl landar i det så börjar de ta tag i saker. Så de är... 
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Karin: Så den ultimata kreativa människan, jag vet inte riktigt, om det skulle vara [skratt], men våra 
treor kanske? Nej, verkligen inte. [skratt] 

 

Freja: Ja, men en del/nej, men en del av dem är på gång dit, det tror jag verkligen. 

 

KS: Och då tänker jag på, vi pratade om det lite tidigare i inledningen av intervjun, den här, nu när vi 
har pratat om begreppet och allt det här, hur en idealskola skulle se ut för att få fram de här... Ni är ju 
på god gång med treorna [skratt] men hur skulle en sådan, om ni bara fick ...?  

 

Freja: Nej, men jag tror att man/jag tror att det egentligen är väldigt enkelt och skitsvårt samtidigt. Om 
man tänker så här att: Men vilka är vi här för? Jo, nämligen eleverna, och sätter dem i centrum och 
drar alla konsekvenser av det då skulle det ju bli en bra skola.  

 

Karin: Med allt vad det innebär. 

 

Freja: Ja, allt vad det innebär, ja. Allt ifrån väldigt liksom... ja, se till enskilda personers behov, men 
också säga så här: ”Okej, men vart ska du i framtiden? Vad behöver du då?” Alltså man sätter eleven, 
både som individ och samhällsvarelse och grupp-, flockdjur liksom så... och drar alla möjliga 
konsekvenser av det resonemanget så tror jag att... 

 

PH: Som läroplanen egentligen säger. 

 

Freja: Ja, precis. Så tror jag att man har en bra skola.  

 

KS: Påverkar, nu har vi tagit lite grand, men just strukturen, skolans struktur, plats? 

 

Freja: Ja, visst är det så. Därför att skolan är ju inte anpassad egentligen efter läroplanen, utan skolan 
är ju väldigt mycket en produkt av ett äldre skolsystem förstås vad gäller strukturer som salar och 
schema och sådana saker, är ju egentligen anpassade efter den industriella... det industriella behovet av 
människan som ingående i en industri, tillverkningsindustri liksom. Man ska ju kunna passa tider, man 
ska kunna sitta still, man ska kunna stå still, man ska kunna göra som folk säger och så där, uppdelat i 
små moduler liksom. Och så ser det fortfarande ut och det är bara hundrafemtio år sedan dess. [skratt] 
Men å andra sidan är det bara femton, sexton år sedan det målrelaterade betygssystemet slog igenom 
och det har ju inte slagit igenom, kan man säga, fullt ut i verksamheten ännu. Så skolan är ju ett trögt 
system, tyvärr. 

 

Karin: Sedan tänker jag, när man pratar om engagemang liksom, så tror jag att det är det... det är också 
en nyckel till att ha en bra skola, från båda håll, både från elever och från lärare att skapa det 
engagemanget i så fall hos elever, alltså man är här för att man gillar det på något sätt, annars blir det 
inte så bra inlärning om man pratar om det, och då behöver det också finnas ett engagemang hos oss 
som lärare. Vi måste vilja lyssna på vad elever har för behov och anpassa oss och inte alltid göra som 
vi själva vill, också. 

 

Freja: Precis, fast det som vi började prata om, det här med att vi drog igång det för att vi ville ha 
roligare på jobbet, det är ju inte bara liksom för att vi är så fantastiskt lustfyllda egoister [skratt] utan 
just för att kunna vara engagerade som lärare så måste vi ha roligt. Vi måste tycka att det är 
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meningsfullt. Vi kan inte gå hit och tycka att det är liksom: ”Åh, fy fan nu har jag Religion A för 
trettisjätte gången.” utan måste tycka att det är roligt för att man ska bli engagerad. Man ska orka hålla 
engagemanget i trettio år.  

 

PH: Känner ni er kreativa nu? 

 

Freja: Fantastiskt kreativa. [skratt] Du hör väl hur vi går igång. [skratt] Jo, det är ju fantastiskt roligt 
och/vi har ju lite olika saker som vi tycker är roliga i arbetslaget, så vi har en viss arbetsfördelning. Jag 
är rätt så förtjust i att skriva uppdrag till exempel, det är ju en kreativ process. Och du tänker, A tänker 
mycket, du tänker mycket på just det här över... mer strukturella nivån. Så det är väldigt olika hur vi, 
vad vi tycker är roligt.  

 

Karin: Man ska gilla, man ska ju gilla grupprocesser om man ska vara lärare och att det ska vara en bra 
skola, det måste man göra. För annars tror jag... 

 

Freja: ... det är kört. 

 

Karin: ... att det inte blir en bra skola. [skratt] Helt enkelt. 

 

KS: Ja... 

 

PH: Ja, tack så mycket. Då stänger vi av den här.  

 

Karin: Grattis till att skriva ut allt det. [skratt] 

 

PH: En timma och tjugosju minuter, ja... det tar väl tolv timmar eller något.  

 
 
 

 

 

 

 
 


