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Examinator: Tomas Backström 
 
Handledare: Erik Lindhult  

Författarna: Hozan Majid, Rondek Majid & Jenny Sanchez 

Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ undersökning om hur 
innovationskompetens kan främjas enligt lärar- och skolledning på Thoren Innovation School. 
För att få en djupare förståelse för vad Thoren Innovation School har att erbjuda elever inom 
aspekten innovationskompetens presenteras resultat utifrån insamlad data. Studien avser att 
redogöra olika aspekter som är av vikt att ta hänsyn till vid undervisning kring 
innovationskompetens som Thoren Innovation School får ta del av samt en introducering för 
framtida samarbete med Mälardalens högskola. 
 
Frågeställning: Hur utvecklas innovativa kompetenser utifrån ett lärar- och 
skolledarperspektiv vid ett innovationsgymnasium?  
  

a) Vad innebär innovation och innovationskompetens utifrån ett 
gymnasielärarperspektiv?  

 
b) Vilka undervisningsmetoder används i ett gymnasium med innovationsinriktning? 

 
Avgränsning: Studien kommer huvudsakligen att avgränsas till innovationskompetens inom 
Thoren Innovation School.  Fokus läggs på att undersöka undervisningsmetoder och vilka 
aspekter som lärare och skolledningen anser utvecklar elevers innovativa förmågor. Vi 
kommer även att avgränsa oss från andra gymnasieskolor då syftet inte är att göra jämförelser 
mellan vald gymnasium och andra. 
 
Metod: Undersökningen bestod av ett flertal intervjuer med respondenter från Thorens 
Innovation School, en respondent från Mälardalens högskola samt information från 
vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. Intervjuerna var semistrukturerade frågor. 

Resultat och Slutsats:	   Slutsats är att undervisning inom innovation kräver flera olika 
aspekter att ta hänsyn till som gynnar innovationskompetens under en studies gång. Exempel 
på aspekter är samarbeten med andra organisationer för att erbjuda praktik på arbetsställen 
som tar hänsyn till stimulering av kreativitet och att innovationskompetens inte är något 
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ensidigt som kan undervisas varken snabbt eller på ett visst sätt, utan det är något som 
sträcker ut sig genom livets gång på så sätt att allt från tidigare kunskaper till senare anskaffad 
kunskap kan knytas samman för idégenerering. 

 
Nyckelord: innovationskompetens, kunskapsöverföring, innovativa förutsättningar, 
samarbete. 
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ABSTRAKT  
 

Date: 2017-02-10 

Level: Bachelor thesis in Innovation technology. 

Institution: The academy for Innovation, working life psychology, IDT 

Title: A study about innovation competence and its development on an innovation school 

Course: Bachelor Thesis in Innovation Management, INO 325 

Examiner: Tomas Backström 

Supervisor: Erik Lindhult 

Authors: Hozan Majid, Rondek Majid & Jenny Sanchez 

Purpose: The purpose of this study is to make a qualitative study of how innovation 
competence can be promoted according to teachers and school management on Thoren 
Innovation School. To get a deeper understanding of what Thoren Innovation School offers 
students in the aspect of innovation competence we present conclusion based on collected 
data. The study intends to describe different aspects that are important to consider when 
teaching about innovation competence wich Thoren Innovation School will take part in as 
well as an introduction for future cooperation with Mälardalen University. 

Research question: How to develop innovative skills from a teacher and school leader 
perspectives in an innovative high school? 

A. What is innovation and innovation expertise from a high school teacher's perspective? 
 

B. What teaching methods are used in a gymnasium with innovation orientation? 

Limitation: The study will be mainly confined to the innovation competence in Thoren 
Innovation School. The focus is on exploring teaching methods and the aspects that teachers 
and school management consider developing students' innovative abilities. The study will also 
be limited to the chosen school and not others, because the purpose is not to do comparisons. 

Method: The survey contains several interviews with respondents from Thorens Innovation 
School, one interview with a respondent from Mälardalen högskola and information from 
scientific articles and textbooks. The interviews were performes with semi-structured 
questions. 

Results and conclusion: Our conclusion is that teaching in innovation requires several 
different aspects to take into consideration that favors innovation skills during time studies. 
Examples of aspects are collaborations with other organizations to offer internships at 
workplaces that takes into account the stimulation of creativity and innovation skills are not 
something unilaterally that can appear either quickly or in a certain way, but it is something 
that extends through the course of life so that, from previous knowledge to acquired later 
knowledge can be linked together for idea generation. 
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Keywords: Innovation competence, knowledge transfer, innovative's conditions, 
collaboration. 
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Förord	  	  
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1.	  INLEDNING	  
	  
Inledningen redogör för en grundläggande upplägg om studien via en bakgrund, redogörelse 
av styrande begrepp, problematisering, syfte samt forskningsfrågor som vi avser besvara och 
avgränsningen till det. 
	  
Vi som skriver den här studien är tre studenter som går Innovationsprogrammet på 

Mälardalens högskola i Eskilstuna och naturligtvis intresserade av innovation som en del av 

vår egen utbildning. Ett gymnasium som fokuserar på innovation som ämne väckte vårt 

intresse i vilka undervisningsmetoder som används och vad skolledningen och lärare anser om 

innovationskompetens.   

 

1.1	  Bakgrund	  
	  
Vi kommer presentera en bakgrund för intresset att skriva om gymnasiet under den här delen 

samt berätta lite om Thoren Innovation School´s bakgrund. 

 

Konkurrenskraften har under de senaste dekaderna ökat då Asien blivit större konkurrens mot 

europeiska företag. Till skillnad från andra europeiska länder har Sverige lyckats bättre med 

att etablera företag och hålla sig ledande inom innovation. (Sveriges innovationsstrategi, 

2017-02-23). Dock så finns det inte utrymme att luta sig tillbaka även om Sverige ligger bra 

till i dagsläget, utan det gäller att konstant sträva efter utveckling då konkurrensen ökar.  

Med dagens innovativa ledande företag som Apple, Google, m.m. med deras nytänkande 

blivit inspirationskällor för hela världen och förklaring till varför verksamheter, kompetens 

och investeringar blivit mer internationella (Sveriges innovationsstrategi, 2017-02-23), 

regeringen i Sverige har skapat en innovationsstrategi som ska möjliggöra det att kunna 

bemöta de världsomfattande utmaningar som samhället ställs inför. En av de centrala 

punkterna i denna innovationsstrategi är de innovativa kompetenserna som finns inom 

människor och deras vilja, förmåga samt kvalifikationer då det är människor som utvecklar 

och söker kunskap. 

Thoren Group är ett familjeägt företag som har startat innovationsskolor på gymnasienivå. 

Thoren Innovation School (hädanefter kommer i texten förkortas till ”TIS”) är ett gymnasium 

som har i fokus att stimulera kreativitet och innovationskompetensen hos sina elever för att ge 

dem bättre förutsättningar efter examen att arbeta som innovatörer. De siktar bland annat på 
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mer öppna undervisningsmetoder som ska ge utrymme för eleverna att kunna vara mer 

kreativa kring olika problemhanteringar samt att ge tillhanda olika tekniska redskap så som 

egna laptops och Ipads, gymnasiets fokus är att satsa på en smartare framtid genom 

idéutveckling (www.innovationsgymnasiet.se, 2017-02-23).  

Idag finns fyra innovationsgymnasier som hittas i Lund, Göteborg, Stockholm och Uddevalla. 

TIS söker sig till den kommande tidens idé utvecklare, en detalj är Thorens Innovations 

School säkra på och det är att innovationer är vägen till utveckling inom samtliga områden. 

Nytänkande omskapar oss och vårt sätt att leva utan tvekan, detta är basen till en helt ny 

värld. Deras vision är att skapa en miljö för eleverna där de kan få vara kreativa och en miljö 

som sätter fart på nytänkandet, de erbjuder dem rätta verktygen till eleverna så att de kan 

förverkliga sina innovationer. Deras mål är att frambringa en skickligare och bättre 

framtidsförutsättning för eleverna. (Innovationsgymnasiet, 2016). 

 
1.2	  Problematisering	  
	  
Det finns både för- och nackdelar med att försöka undervisa ämnen kring innovation. Baumol 

(2004) skriver om hur undervisning istället kan hämma innovationskompetensen på så sätt att 

den som undervisar kan minska kreativiteten och valt att ta en annan riktning genom att 

undervisa och leda eleverna på egna synsätt. Det är omstritt om undervisning kan hämma eller 

främja kreativitet och innovationskompetens, vidare menar Baumol (2004) utmaning ligger i 

att hitta rätta undervisningsmetoder för att det ska luta sig åt det positiva då fördelen med rätt 

utövad undervisning kan generera i att kreativitet och fantasi stimuleras. 

De områden som Sverige anses vara svag i är de som ses ha brist gällande 

innovationsaktiviteter så som förbättringar- och nya produkter/ tjänster (Sveriges 

innovationsstrategi, 2017-02-23). 

Att utse sig för ett innovationsgymnasium är en sak men att uppfylla det man står för är mer 

komplicerat; vilka tillvägagångssätt används? Vilka strävanden finns och hur uppfylls dessa?  

Då TIS har i avsikt att undervisa kring innovation och kreativitet för att förbättra elevers 

framtida möjligheter ställs frågan om vad som gör undervisningsmetoderna på TIS mer 

innovationskompetenta? Här kan ett samarbete med en högskola vara till fördel för TIS:s 

utveckling vara till nytta för att på bästa sätt handskas med ovannämnda frågor som vi 

kopplar ihop med Mälardalens högskola där intresset kan vara gemensamt. 

Vi har som mål att göra en studie om undervisningsmetoderna som används i Thoren 

Innovation School och vad som erbjuds elever i fråga om innovationskompetens och dess 
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utveckling. Med åtanken att vi själva studerat innovationsprogrammet vid Mälardalen 

Högskola i Eskilstuna anser vi att det är intressant att studera innovationskompetens närmare 

och få en djupare förståelse för dess utveckling och process i en annan skolverksamhet under 

en tidigare fas och om undervisningsmetoderna stöds av Baumols teori. TIS kan 

vidareutvecklas med ett ytterligare samarbete med Mälardalens högskola.  

Vi har valt att fokusera datainsamling utifrån fyra teman som vi smalnat till utifrån 

intervjufrågor: Innovationskompetens, kunskapsöverföring, innovativa förutsättningar, 

samarbeten med andra organisationer 

 
1.3	  Syfte	  	  
 
Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ undersökning om hur innovationskompetens 

kan främjas enligt lärar- och skolledning på TIS För att få en djupare förståelse för vad TIS 

har att erbjuda elever inom aspekten innovationskompetens presenteras resultat utifrån 

insamlad data. Datainsamling är format utifrån temana: Innovationskompetens, 

kunskapsöverföring, innovativa förutsättningar, samarbeten med andra organisationer. 

Studien avser att redogöra olika aspekter som är av vikt att ta hänsyn till vid undervisning 

kring innovationskompetens som TIS får ta del av samt en introducering för framtida 

samarbete med Mälardalens högskola. 

 

1.4	  Forskningsfråga	  
 
Hur utvecklas innovativa kompetenser utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv vid ett 
innovationsgymnasium?  
 

• Vad innebär innovation och innovationskompetens utifrån ett 
gymnasielärarperspektiv?  

 
• Hur sker kunskapsöverföring/ undervisningsmetod i ett gymnasium med 

innovationsinriktning?  

• Finns det intresse för ett samarbete mellan Mälardalens högskola och TIS?   

 

1.5	  Avgränsning	  
	  
Vi kommer att rikta undersökningen kring innovationsgymnasiet och intervjua rektorer, 

biträdande rektorer och lärare för att söka svar på frågeställningen och studiens syfte, då dessa 
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personer är de som mest påverkar eleverna. Eftersom studien behandlar pedagogisk utlärning 

så avgränsas eleverna från studien för att det är lärarnas redskap. Vi kommer även att 

avgränsa oss från andra gymnasieskolor då syftet inte är att göra jämförelser mellan vald 

gymnasium och andra. 

	  
1.6	  Innovationsbidrag	  
	  
Med denna studie avser vi att kunna bidra med kunskap om det finns förutsättningar för ett 

innovationsgymnasium att utveckla sin kompetens vidare inom ämnet innovationskompetens i 

valt gymnasium och en introducering av en samverkan med en högskola där dem gemensamt 

kan bidra med utveckling för varandra inom ämnet. Som innovationsbidrag presenterar vi ett 

samarbete mellan TIS och innovationsprogrammet i Mälardalen för att främja 

innovationskompetens och kreativitet tillsammans. 

	  
1.7	  Disposition	  
 
Dispositionen kommer att ge en kort beskrivning om hur undersökningen ska se ut. Varje 

kapitel leder till en ytterligare genomgripande förståelse av ämnet, där både empiriskt och 

teoretiskt material analyseras och presenteras. Det första kapitlet är inledningen som 

presenterar tidigare forskning, syfte, problemformulering och frågeställning. Det andra 

kapitlet är metodval, där vi beskriver den kvalitativa studien, urval procedur, analys och 

metodkritik. Det tredje kapitlet av studien presenteras den teoretiska referensramen som ger 

en beskrivningen av tidigare forskning, detta kommer att användas senare under 

analyskapitlet. Det fjärde kapitlet är empiri där det kommer att beskrivas de kvalitativa 

intervjuer som respondenterna bidragit med, detta kommer även att presenteras i en liknande 

form som det teoretiska kapitlet samt i form av citat. Det femte kapitlet är analys, där 

presenteras skillnader samt likheter mellan den teoretiska referensramen och empiriska 

kapitlet. Det sista kapitlet är slutsats där vi kommer att besvara syftet med undersökningen 

och tydlig besvara frågeställningen samt ge förslag på framtida studier. 
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2.	  METOD	  
	  
I det här kapitlet kommer vi att presentera en totalbild av den tillvägagångsätt för hela 

studien. Vi kommer att redogöra bland annat: den kvalitativa metoden, urval av 

respondenten, genomförande av intervju, litteratursökning, operationalisering, metodanalys 

och metodkritik. 

Vi har valt att till en viss del göra en studie som är ”explorativ”, med det menas att målet med 

undersökningen är att försöka få en djupare förståelse och kunskap om den valda 

organisationen genom intervjuer och teorier som berör ämnet. Det har under studiens gång 

kontinuerligt lagts till ny information från tidigare studier och respondenter. Författarna har 

som mål att genom en undersökning kunna beskriva valda organisationen (Björklund & 

Paulsson, 2003). 

2.1	  Urval	  
	  
Urvalet till denna studie har gjorts med hjälp av ett ”Målstyrt urval”, Bryman (2011) 

beskriver denna urvalsmetod som strategisk. Ambitionen med målstyrt urval är att utifrån 

studiens syfte välja respondenter som har kunskap inom området och är berörda på ett eller 

annat sätt.  

Vi kom först och främst i kontakt med Eva Svensson, rektor på  TIS Lund som hjälpte oss 

med respondenter. 

Till denna studie valdes det att intervjua 3 rektorer, 1 biträdande rektor och 2 lärare som 

jobbar för TIS samt avdelningschef för innovationsledning IDT, Peter Selegård från 

Mälardalens högskola dessa personer uppfyller alla kravet för denna typ av forskning genom 

att ha den kompetens, kunskap, erfarenhet och påverkan av utkomsten kring det vi vill 

undersöka. Sammanlagt var det sex intervjuer från personer som arbetar på Thoren Innovation 

School. Vi har intervjuat dessa personer från 3 utav 4 utav TIS Innovationsgymnasieskolor.  

2.2	  Material	  
	  
Intervjufrågor formades utifrån vad vi var intresserade av att få reda på om 

innovationsgymnasiet, alltså formades intervjufrågorna mycket utifrån forskningsfrågorna. En 

intervjuguide framställdes, (se bilaga 2 på sidan 40), och bestod av 12 frågor men följdfrågor 

kunde ställas om det var något som författarna kom på och undrade under intervjuns gång. 



	   14	  

Senare under uppsatsens gång skickades ytterligare 4 följdfrågor via mejl till respondenterna. 

Frågorna var av karaktär som sökte längre svar och inte ja- och nej svar vilket författarna 

alltid var beredda att kunna ge ytterligare förklaring om så behövdes, vilket det behövdes 

ibland. Intervjun var semistrukturerad vilket betyder att författarna inte ville ha en strikt 

ordning eller tidsgränsning på intervjun, utan det önskades att intervjun skulle kännas mer 

som en dialog och det skulle vara behagligt mellan intervjuarna och respondenten (Bryman, 

2011). Intervjuerna spelades in med telefon och papper och penna togs med av författarna 

ifall det skulle behövas för vidare anteckning eller ifall följdfrågor ställdes på plats.  

 

2.3	  	  Intervjuernas	  genomförande	  	  
 
Till att börja med utformades ett missivbrev till respondenterna där de underrättades om vilka 

vi är, vad vi gör, vad undersökning handlar om och varför vi var intresserade av att undersöka 

deras verksamhet. Vidare beskrevs missivbrevets innehåll till samtliga respondenter samt de 

semistrukturerade frågor som skulle ta upp under intervju (se bilaga 1). 

I missivbrevet skrevs det om de fyra etiska principerna, genom att först informera om syftet 

med undersökningen, att alla personuppgifterna skulle behandlas konfidentiellt då bara 

handledare och examinator kommer ta del av dem och att respondenterna deltar av egen fri 

vilja.  Samtliga respondenterna var medvetna om att de kunde avbryta sin medverkan när som 

om de så ville samt att de kunde bestämma tid och plats för intervjuerna. Respondenterna 

informerades även om att all information bara skulle användas för forskningsändamål med 

deras samtycke (Bryman, 2011). 

 

Ett par intervjuer genomfördes via telefon men majoriteten via ett möte samt en intervju 

gjorde via mejl med respektive respondent. Vi har valt att inte skriva exakta siffran på hur 

många som intervjuats via telefon och hur många som intervjuades via möten för att stärka 

respondenternas anonymitet. Det finns både för- och nackdelar med mejl- telefonintervju, 

Bryman (2011) beskriver hur information inte påverkas när telefonintervju görs då 

intervjuaren ålder, kön, bakgrund m.m. inte syns och kan påverka respondenten. Bryman talar 

även om hur telefonintervju kan vara bra då respondenten inte svarar på frågorna som denne 

tror föredras eller uppskattas av intervjuaren vilket minskar på felkällan att påverka den som 

intervjuas, detta gäller även intervju via mejl. Nackdelen med telefonintervju beskriver 

Bryman att det inte får tas mer än 20-25 minuter då effektiviteten minskar och en annan 

nackdel är att telefonintervjuer inte passar för känsliga ämnen (Bryman, 2011).  
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För att öka studiens validitet ville vi inte intervjua vem som helst utan vi var noga med att 

välja personer som har kunskap och är av vikt för innovationsskolorna. Först togs 

respondenterna kontakt med genom mejl och/ eller telefon för att förklara vilka vi (som 

genomför studien) är; bakgrund, varför vi vill göra en undersökning samt vad undersökningen 

kommer att baseras på. Vidare kom vi och respondenterna fram till ett datum och tid att utföra 

intervjun via telefon då två av respondenterna befann sig i andra städer väldigt långt från där 

vi befinner oss. Ett missivbrev skickades till respektive respondent för att förklara ytterligare 

forskningen samt att meddela att forskningen följer de forskningsetiska reglerna. Efter att 

missivbrevet skickats, ringde vi upp respondenterna och försäkrade oss först om att de läst 

missivbrevet innan intervjuerna sattes igång. Intervjuerna tog cirka 20-25 minuter per person 

och de har spelats in med respondenternas godkännande och som senare har transkriberats ord 

för ord för att få ut allt från intervjun och inte gå miste om något.	  
 

2.4	  Litteratursökning	  	  
 

Författarna har valt artiklar samt några böcker utifrån forskningsfråga. Alla artiklar är från 

Mälardalens högskola databaser: Discovery, Diva och Google Schoolar (2016). Nyckelorden 

som vi har använd i detta arbete har varit: innovationskompetens, innovativa förutsättningar, 

kunskapsöverföring, samarbete. (Se figuren nedan). 

	  
2.5	  Operationalisering/Teoretisk	  referensram	  
	  
Enligt Bryman (2011) menar att operationalisering beskriver de tillvägagångssätt som 

underlättar och skapar trovärdigheten för att kunna tolkas/ mätas olika teoretiska begrepp till 

något mätbart samt konkret. Följande tabell tydliggör och sammanfattar hur den teoretiska 

referensramen och olika frågor kopplas ihop för att det ska bli lättare att tolkas och mätas till 

något konkret.  

Under den teoretiska referensramen presenterar författarna de material som är underlag för 

denna studie och dem ställda intervjufrågorna.  
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BEGREPP 

	  
STÖD FRÅN ARTIKLAR, 
LITTERATUR OCH 
FORSKNING	  
 

 

HUR MÄTS/ TOLKAS 
SVARET? 

 
Innovationskompetens 

• Adams K, 2005 
• Ogden, 2005.  

 
• Tidd & Bessant, 

2009. 
 

• Innovation 
Competency Model, 
2011. 
 

• Hovlin, Arvidsson, 
och Ljung, 2013. 

 
• Sawyer, 2006. 

 
• Scott G., Leritz L. &  

 
• Mumford M., 2004. 

 

Innovationskompetens kan 
tolkas som en god förmåga 
att tänka nytt och vara 
kreativ. 

 
Innovativa förutsättningar 

• Rahman et al, 2015. 
 

• Schugurensky, 2000. 
 

• Werquin, 2000. 
 

• Scott et al., 2004.  
 

• Subramaniam, 2013. 
 

• Jonsson, 2012. 
 

• Sawyer, 2006. 
 

Med det menas att kunna 
skapa en miljö och tillhanda 
ge nödvändiga verktyg för 
att skapa en så god 
förutsättning som möjligt för 
kreativitetsflöde. 

 

 
Kunskapsöverföring  

• Tidd & Bessant, 
2009. 

•  
Ylinenpää & 
Johansson, 2006. 

•  
Styhre, 2011. 

•  

Kunskapsöverföring tolkas 
som en inlärningsprocess 
som kan leda till 
utvecklingslärande. Att 
förmedla kunskap vidare 
från mentorer tillelever på 
bästa sätt för att främja 
eleverna inre innovatörer och 
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Sawyer, 2006. entreprenörer. 

 
Samarbete 

• Esteves, Lopez & 

Wilfredo, 2013. 

• Peña, 2002. 

• Schönström, 2005. 

Samarbete är organisationer 
och människor emellan för 
delning av kunskap intag av 
kunskap från andra parten. 

	  	  
2.6	  Dataanalys	  
	  
Kännetecken för uppsatsskrivning är samspelet mellan teorin (generella) och empirin 

(konkreta). Det finns metoder som beskriver hur utgångspunkten är teorin som antaganden 

görs utifrån och forskning utformas (deduktion) och det finns metoder som beskriver hur 

observationer är utgångspunkten och teori söks utefter observationen (induktion). Denna 

uppsats kommer ha ett hermeneutiskt förhållningssätt. Med hermeneutisk menas att försöka 

skapa förståelse och tolkning när det finns flera förklaringsvariabler kring ett fenomen. 

Utifrån utförd empiri insamling och samling av teori söks kopplingar och relevans mellan de 

två (Bryman, 2011). 

 

Vi har noga lyssnat på inspelningar från intervjuerna de utfört och sedan transkriberat 

inspelningarna från intervjuerna ord för ord för att sedan dela in de insamlade data under 

rubrikerna: Innovationskompetens, kunskapsöverföring, innovativa förutsättningar, 

samarbeten med andra organisationer. Alltså formades rubrikerna utifrån en deduktiv ansats, 

vilket innebär att det är utifrån våra egna frågor som rubrikerna formats. Under empiridelen 

har både stycken som beskriver det mest relevanta i datainsamlingen skrivits ner men också 

citat har tagits upp för att stärka respondenternas uttalanden ytterligare. Till slut har 

kopplingar mellan empirin och teorin gjorts. 

 
2.7	  Metodkritik	  
	  
Studiens resultat är trovärdigt baserad på de intervjuerna som gjorts för det syftet att hålla en 

neutral inställning till forskningsämnet. Trovärdigheten har eftersträvats genom att ställa 

frågor som berör forskningsfrågan så mycket som möjligt och likaså när det kommer till 

informationsinsamlingen. Den inre validiteten har försökts nås till hög grad då flera intervjuer 

utfördes med flertalet nyckel personer inom Thoren Innovation School. Vi anser att den yttre 



	   18	  

validiteten är säker till en viss grad då forskningen kan generaliseras till en viss del då det 

forskar kring undervisningsmetoder. 

En stor utmaning under studiens gång har varit att få tag på de respondenterna vi ville 

intervjua. Eftersom vi har intervjuat personer både i städer som vi bor i men också andra 

städer som varit flera timmar ifrån har det lett till svårigheterna. Ett par intervjuer fick på 

grund av det faktumet göras på telefon men de flesta gjordes under ett möte.  

Den största kritiken under studiens gång och att komma fram till slutresultat är att 

respondenterna inte återkopplade när följdfrågor skickades till dem, vilket har fått oss att dra 

slutsatsen att dem inte ville ställa upp och har gjort resultaten svag eftersom vi inte fått svar 

från önskad antal respondenter.	  
Att vi som gör studien har egna erfarenheter av utbildning om innovation ökar validiteten. Vi 

påstår det för att vi har insikt om vilka frågor vi ville ställa och få besvarade, utifrån de 

kunskaperna vi har. De frågorna vi ställde var tydliga och berörde forskningsfrågan samt att 

vi försäkrade alltid under intervjuernas gång om frågorna var tydliga och förklarade 

ytterligare om så behövdes. 

Något som var avgörande för de flesta av våra respondenter att ställa upp på intervju var att vi 

försäkrade de att deras integritet var skyddade. Vi framförde tydligt både innan intervjuerna 

gjordes och i missivbrevet att all insamlad data från respondenterna var skyddade från att på 

något sätt kopplas tillbaka till dem. Inga namn, ålder, kön eller arbetstjänst skulle återges med 

respektive citat eller återberättande av empirin, analys och diskussionen vilket har bidragit till 

reliabiliteten	  
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3.	  TEORI	  
	  
I det här kapitlet kommer vi redogöras relevanta teorier för undersökningssyfte. Kapitlet 

delas upp i fyra olika delar där del ett börjas med innovationskompetens.  

3.1	  Innovationskompetens	  	  
	  
Innovation är något som blivit mer och mer aktuellt i samhället och det efterfrågas mer och 

mer på arbetsplatser, vikter av innovationen blir allt mer värdefull med åren. (Tidd, Bessant & 

Pavitt, 2005). Innovation handlar om att skapa/komma med nya idéer, metoder. Det innebär 

även att bättra på kvaliteten av något existerande problem om en tjänst eller produkt (Tidd 

och Bessant, 2011).  Innovationskompetens kan tolkas som ett samlingsnamn för hur god 

förmågan är att tänka nytt. Innovationskompetensen kan mätas i hur kreativ individen är, hur 

lätt individen kan upptäcka problem och hitta på lösningar till problemen (Innovation 

Competency Model, 2011). 

 

Begreppet innovationsledning definieras som beståndet av metoder och strategier (Burns, 

2013). Tidd och Bessant (2011) definierar två viktiga punkter inom innovationsledning: 

•  Innovation är en process som behöver ledas. 

• påverkan under processens gång kan manipuleras, alltså att den kan ledas.  

 

Det senaste halvseklet har flertalet utbildningsprogram haft i avsikt att utveckla kreativa 

kompetenser. Kreativitetens effekt på livet väcker frågan: Hur kan människornas kreativa 

kapaciteter stimuleras? Utbildningar som berör kreativitet har utvecklats för studenter på alla 

skolnivåer (Scott, Leritz & Mumford, 2004). Adam (2005) diskuterar om kognitiv funktion 

utifrån “kreativitet och inteligens”, där förhållandet mellan intelligens och kreativitet förklaras 

utifrån en triarchic theory. Denna teori utgår ifrån att det finns tre huvudsakliga synvinklar 

son är avgörande för kreativitet vilka är syntetiska, analytiska och praktiska.  

Den syntetiska aspekten belyser förmågan av att alstra nya idéer av hög kvalité och uppgifter 

som är lämpliga, det är alltså förmågan att omdefiniera problem genom insiktsfull och 

effektiv tänkande. Insiktsfull tänkande delas upp i tre steg där första steget är hämtning av 

kunskap sker genom selektiv kodning, genom urskiljning av relevant och icke relevant 

information. Andra är selektiv kombination, att kombinera delar av relevant information på 

nya sätt. Det sista är selektiv jämförelse, att på nytt sätt förvandla nya fakta till gamla fakta. 
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Analytiska aspekten står för kritisk och analytisk tänkande vilka är engagerade i kreativitet 

som förmågan att bedöma vikten av sina idéer, att granska sina svagheter och styrkor samt att 

kunna förbättra de på ett nytt sätt. 

Praktiska aspekten handlar om att kunna omsätta i praktiken intellektuella skickligheter i 

vardaglig kontext och att sälja in sina kreativa idéer. Dessa tre aspekter av tänkandet är 

betydelsefulla då de är generellt immateriellt fungerande och bidrar till framgångsrik 

intelligens. Den praktiska och analytiska är separerade från den syntetiska samtidigt som de 

stödjer det syntetiska. Tidigare studier har påvisat att elever som fick lära sig utifrån alla tre 

aspekter överträffade starkt elever som undervisades endast utifrån den analytiska förmågan. 

Sammanfattningsvis så ökade prestationsförmågan på noggrann analytisk och 

minnesrelaterade förmågor (Adams, 2005). 

Adams (2005) presenterar en modell om innovationskompetens och kreativitetsförmåga i fyra 

punkter: 

• Även om man känner bekvämligheten så skall man inte nöja sig utan fortsätta att testa 

sig framåt med nya lösningar som är avvikande och kreativa. 

• Att kombinera ny kunskap med tidigare kunskap  

• Att ha förmågan att klara av belastningen av svåra situationer  

• Inkubation, att ha förmågan att kunna lägga ett problem åt sidan för att sedan komma 

tillbaka med helt ny invändning på problemet. (Adams, 2005). 

”	  An explicit decision to be creative along with a meta-cognitive awareness of the creative 

process can go a long way in enhancing long-term creative results” (Adams, 2005, s12). 

Sawyer (2006) skriver om hur de senaste ca 20 åren forskning påvisat att innovation inte är 

något som kommer från en enskilt individs kreation, utan kreativitet hör ihop med socialitet. 

De mest kreativa insikterna uppkommer vanligtvis från samarbeten mellan olika parter och att 

vara omgiven av människor och miljöer som kan främja kreativitet. Ostrukturerade 

gruppdiskussioner har kraften att bidra med den sortens kunskap inom gruppkreativitet till 

studenter som dagen kunskapsekonomi efterfrågar. De mest effektiva klassrummen är de som 

balanserar strukturen och manus med flexibilitet och improvisation. 

Organisationer sammanställer olika kreativa idéer från flertalet teams och koordinerar 

integrationen av de olika idéerna till en enskild produkt. 
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Människan kan förberedas genom att utsättas för problem för att sedan försöka lösa de 

problemen på ett skiljaktigt förhållningssätt. Det förhållningssättet ska då vara endast i 

träningens syfte (Scott, Leritz & Mumford, 2004). Exempel på sådana problemlösningar kan 

vara allt ifrån matematiska problem till att spela schack, detta förhållningssätt förstärker de 

fyra punkter i Adams (2005) teori.  

Ogden (2005) redovisar vikten av att ha ett klart synsätt för både elever och de anställda, samt 

att de är överens om det och kan förena sig kring det. Kunskap och undervisande skall vara 

mittpunkten och gymnasieskolan skall framföra tänkbara och stärkande sammanförande krav 

på eleverna. Pedagogerna skall förvänta sig att eleverna intar elevrollens samtliga synsätt och 

stödja dem att framlägga sitt bästa. Lärlingarna å andra sidan skall känna sig godtagna och 

motiverade att pressa sig själva att göra bättre under lektionerna. Lärande aktiviteter, lektioner 

och evaluering händer inom omfattningar för bra och säkra förbindelser mellan pedagogerna 

och eleverna som utmärkts av gemensam hänsyn och bra problemlösningsförmåga (Ogden, 

2005). Det finns inte ett lätt eller enkelt sätt att driva ett innovativarbete, men det finns en 

mängd olika metoder, arbetsformer och verktyg som man kan använda sig av för att stärka 

den innovativa kraften. För till exempel har management, som kritiserats vara väsentlig för 

innovationsarbete, markerat annorlunda delar ifrån innovationsarbete i de gemensamma 

verksamheterna (Hovlin, Arvidsson, och Ljung, 2013).  

	  
3.2	  Kunskapsöverföring	  
 

Enligt Ylinenpää & Johansson, (2006) Humankapital är ett begrepp som används i dagens 

samhälle, begreppet är en sammanställning för mänskliga resurser och deras kunskap samt 

förmågor som är värdefulla och bör tas vara på. Ekonomin är och blir allt mer 

kunskapsbaserad och att som ledare sträva efter att utveckla de tillgängliga 

kunskapstillgångarna inom respektive företag för att stärka konkurrenskraften bör vara en 

given strävan hos en ledare (Ylinenpää & Johansson, 2006). 

Tidd och Bessant (2009) uttrycker även de att en företagslednings utmaning bör vara att via 

olika tillvägagångssätt försöka bygga organisationer som uppmuntrar innovativa handlingar 

och främja dessa. Efterfrågan av kunskap på olika nivåer har i dagens samhälle har ökat så 

mycket att det finns ett sammanställningsbegrepp; kunskapssamhälle. Med kunskapssamhället 

idag har intensiteten på kunskap och kunskapsarbetare ökat inom organisationer och det har 

resulterat i att kunskap har kommit att vara en av resurserna som är av vikt för 
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konkurrensfördelar. Med detta har förståelsen av de strategiska fördelarna med kunskap ökat 

hos företagen och krav för överföring av dessa kunskaper efterfrågas. Att vi lever i ett 

kunskapssamhälle betyder inte att vi per automatik blir mer klyftiga utan att strävan om att bli 

mer intelligent och intelligenta verksamheter är det av vikt att främja och förstå 

kunskapsöverföring. Vidare menar Styhre, (2011) att bara samspråka kring kunskap och 

lärande inte ger så mycket utan det är reflektionen kring kunskaper och lärdomar och dess 

betydelse som tillförskaffas genom prestationer och aktiviteter. 
 
Osynlig kunskap är kunskap som inte direkt går att komma åt, det är kunskap som ligger i det 

undermedvetna hos människor och kunskap utifrån olika erfarenheter. Synlig kunskap är 

åtkomlig och det är kunskap som existerar i det allmänna, den synliga kunskapen är formell 

och baserad på fakta och är bara en aspekt av kunskap och är till följd av detta även beroende 

av osynlig kunskap.  För att ny kunskap ska ta form är det viktigt för interaktion mellan dessa 

två typer av kunskap. Innovationer är baserade på lagarbete och kombinationen av kreativitet 

från olika läroämnen och synpunkter. Det är när människor tillsammans åstadkommer saker 

som framgång tar form. Kraften av samarbete individer emellan på organisationer och företag 

kan resultera i nya höjder (Tidd & Bessant, 2009).       

	  
3.3	  Innovativa	  förutsättningar	  för	  elever	  och	  praktik	  
	  
Rahman et al., (2015) skriver att det som utbildningsinstitutioner som gymnasier och 

universitet bör investera i, är arbeten kring användningsmetoder av passande 

tillvägagångssätt. Detta på grund av den viktigaste roll som innovation spelar i utveckling för 

samhället. I denna kontext är det nödvändigtvis att ompröva både det informella och formella 

utbildningssystemet, samt att besluta hur lärarna ska utbildas för att underlätta detta behov.	  

Werquin (2000) anser att den informella utbildningssystem är allt lärande utanför 

utbildningsinstitutioner, läroplaner. Schugurensky (2000) menar att den informella lärande 

sker på egen hand och kan delas på tre kategorier: (1) socialisering, (2) självstyrt lärande och 

(3) oförutsett lärande. Medan det formella utbildningssystemet har att göra med den som 

sträcker från förskola till universitet och detta innebär struktur, schema. 

Enligt Rahman et al., (2015) påpekar att i dagsläget är viktigt att fokusera på beteende, 

attityder både utanför samt i skolsystemet. Forskningen visar att insatser för innovation och 

kreativitet är viktigast eftersom vi behöver kreativa metoder, nya sätt att arbeta, nya lösningar 

och innovation. Tidigare exponering för innovation innebär mer utveckling av elever och 
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studenters personlighetsdrag. Utbildningsinnovation innebär betydelsefulla förändringar i 

samband med olika behov av lösningar, utmaningar som studenter kommer att behöva i 

framtiden. Enligt Rahman et al., (2015) bör främjandet av dessa egenskaper markeras särskilt 

inom loppet av skolåren för att skapa gynnsammare förutsättningar för utveckling av 

elevernas lärdom. Detta måste börja i skolan samt lärarna behöver planera en anpassad 

läroplan för att kunna uppnå detta mål. De påpekar om en ny grundläggande omstart av 

utbildningsprocess alltså understryka den gamla inlärningsprocessen. De påstår att en 

successiv innovation i utbildningen inte är tillräckligt i dagens snabbt föränderliga samhälle 

och påstår att vi har behov av skolor, högskolor och universitet som kan förbereda personer 

för framtiden. Utveckling av kreativitet kan tränas när det tas hänsyn till kognitiva, 

personlighet, motivation och sociala interaktioner (Gina M. Scott, Lyle E. Leritz & Michael 

D. Mumford, 2004).  

Enligt Rahman et al., (2015) hävdar att det är utförbart att utveckla elevernas kunskaper om 

olika ämne detta genom att leda dem att lösa konkreta problem, så allt lärande kan vara mer 

verklig och viktig för eleverna. Subramaniam (2013) anser att utbildningsmöjligheterna bör 

vara livslånga på grund av de snabba föränderliga arbetsscenarier som finns i samhället samt 

att utbildningssystemen anses av samhället som kan ta upp utmanande uppdrag i att formulera 

en läroplan som är viktiga för eleverna i dagsbehovet, genom att göra det genomförbart för 

eleverna att lära sig något nytt. Jonsson (2012) framhäver lärandekultur som 

kunskapsöverföring. Han påstår att all information som eleverna får, förbättrar deras 

kunskaper som de kommer att kunna utnyttja i praktiken senare i livet. Denna 

inlärningsprocess bör leda till ett utvecklingslärande, kunskapsförmedling bör underlätta 

responsmöjligheter, samt all inlärning kan ses som ett resultat av denna förändring från den 

nya inlärningsprocessen. Skolor bör inte leta efter några enstaka smarta genier och fokusera 

extra mycket på dem utan de bör förbereda alla studenter att delta och inkludera komplexa 

kreativa system. I dessa kreativa system ska alla arbeta på ett samarbetsvis på flera olika 

nivåer för att skapa kunskap tillsammans (Sawyer, 2006). 

	  
3.4	  Samarbeten	  med	  andra	  organisationer	  
 

För organisationer att idag försöka enskilt utveckla och bygga dess kunskapsbas är svårt och 

det är på grund av hur dagens verklighet och arbetsmarknad ser ut då det konstant ändras. Det 

krävs för organisationer att vara tillgängliga för intag av ny kunskap från andra håll än enbart 
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från den egna organisationen. Med en bra anpassad ledning som strävar efter att föra ihop 

kompetens och kunskap från den interna organisationen med kompetens och kunskap från 

externa källor kan organisationer överkomma utmaningar av sådana slag (Peña, 2002). 

Organisationer har större möjlighet att överleva konkurrensen i dagsläget om de samarbetar 

med andra organisationer när det kommer till innovationsskapande då det redan är en väldigt 

liten andel av all innovationsskapande som helt är skapat i den egna organisationen. Det är 

viktigt att inte fastna i tanken att produkter eller tjänster inte är skapade intern utan det är till 

förmån för företagets konkurrenskraft att vara positivt inställt till idéer som kommer från 

utomstående och de positiva ändringar detta bidrar med (Esteves, Lopez & Wilfredo, 2013). 

Det är väldigt viktigt att slå ihop och utnyttja människor med olika bakgrund då det skapar 

förutsättningar för kreativitetsflöde och innovation. Alltså bör det vara en strävan för 

organisationer och hur de leds att skapa nätvärkande för kunskap då det är under de 

omständigheterna som information från olika håll, flerdimensionell kunskap och kreativitet 

kan flöda som mest (Schönström, 2005). 
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4.	  EMPIRI	  
	  
I vår empiri har vi valt att utgå ifrån dessa frågor: hur ser organisationen ut? Vilka 

förutsättningar skapar ni för eleverna på TIS? Vad har ni för visioner och mål? Hur arbetar ni 

för att uppnå dessa punkter? Vad betyder innovation för er? Samarbetar ni med någon 

innovativ verksamhet? Kan n i tänka er att göra det? Vad är erat koncept? Erbjuder ni era 

elever innovation som ett ämne för sig? Kan ni tänka er att samarbete med Mälardalens 

högskola? 

  

4.1 Respondenten	  A.	  
	  
Det finns fyra Thoren innovation school i hela Sverige, Lund, Göteborg, Stockholm 

Vara en gymnasieskola som värna om relation intern och extern, samt prova nya innovativa 

undervisningsmetoder och sätt och nya verktyg. ”Vi tror mycket på samarbete i näringslivet 

och universitet och högskola, man får bara prova som det är”, (respondent A, 2016-11-24). 

Har samarbete externa aktörer, även med vissa företag som levererar värmeprodukter, 

separering och flödeshantering samt med vissa intresseorganisationer. Skillnaden mellan de 

och de vanliga gymnasierna i Sverige är att Thorens innovation school jobbar mycket med 

digitala verktyg. För att locka elever till denna skola erbjuds det öppet hus, deltagande i 

undervisningar samt har de en webb som presenterar deras verksamhet, en del skolbesök till 

stadens högstadieskolor med informatörer från skolan i form av olika workshops. ”Vi har 

inget ämne som heter innovation, däremot så har vi ett ämne som heter entreprenörskap och 

inom entreprenörskap så får eleverna starta egna företag”, (respondent A, 2016-11-24) 

eleverna får möjlighet att prova på hur man driver ett företag, där de indirekt kommer i 

kontakt med innovationen. ”innovation för oss betyder att man kan få vara annorlunda, eh 

man kan få prova på nya saker, nya produkter, nya teorier och nya metod. Att man får göra 

saker annorlunda som man fick göra för ett år sen eller för två år sen eller egentligen mot 

andra skolor.” (respondent A, 2016-11-24) skolan erbjuder även praktik (kommer hädanefter 

skrivas ”APL”) från skolans samtliga program vilket de samarbetar med tidigare nämnd 

företag, eller att vissa elever har sin APL på El-Giganten eller på Svenska Alarm som är några 

lite större företag. Deras tanke är givetvis att de skulle ha tränat inför det fortsatta livet efter 

gymnasiet” att eleverna skall vara förberedda inför livet efter gymnasiet (respondent A, 2016-

11-24).   



	   26	  

 Följdfrågor som ställdes och besvarades av respondent A: 

 

a) Vad innebär innovation och innovationskompetens utifrån ett gymnasielärar- och 

skolledarperspektiv? 

 

Med begreppet innovationskompetens betonas möjligheten av att pröva olika saker. Det 

behöver inte handla om att man uppfinner något helt nytt utan att man kanske använder en 

undervisnings- eller examinationsform som är ny för skolan och ny för eleverna.  

b) Vilka undervisningsmetoder används i ett gymnasium med innovationsinriktning?” 

Man arbetar med delaktighet och inflytande, i enlighet med styrdokumenten, och försöker 

även att använda en del så kallade tekniska lösningar så som digitala prov i form av digiexam 

(digitala prov/ examinationer) och kunskapsmatrisen. TIS ligger även i startgroparna för att 

börja använda office 365 och även google docs används. 

c) Finns det förutsättningar för ett innovationsgymnasium att utveckla sin kompetens vidare 

inom ämnet innovationsteknik genom samverkan med liknande utbildningar och över 

utbildningsnivåer? 

I nuläget finns inga sådana samarbeten men intresset av att hitta det finns! På 

innovationsprogrammet erbjuds alla elever 10 veckors APL då de får kontakt med företag, 

näringsliv och även med universitet och högskola. Det kommer även att startas upp så kallade 

programråd och bjuda in olika representanter för de parter som nämnts.  

d) På vilka sätt försöker skolledare och gymnasielärare uppmuntra, främja och utveckla 

kreativa- och innovationskompetenser hos elever? 

”Utifrån sätten ovan” (Respondent A, 2017-02-16).  

 

4.2	  Respondenten	  B. 
	  
Organisationen Thorens innovation school ser likadana ut. 

Visioner är egentligen att skapa en skola som jobbar utefter mycket laborationer och 

experiment och sådant som är populärt just nu. ”Istället för att jobba mot kursmålen så satsar 
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man på examensmålen och det är dem fem förmågorna som finns i svenskgrundskola det, här 

med att man ska kunna begrepp och man ska kunna ha administrativ förmåga och kognitiv 

förmåga, minnesförmåga och sådana här grejer” (respondent B, 2016-12-02). Dessa förmågor 

försöker man ha med i alla ämnen.  Innovation i sig som ämne erbjuds inte, men 

entreprenörskap finns samt att eleverna får vara kreativa under till exempel fysik och teknik 

där eleverna får chansen att hitta på saker och utöva egna idéer. Innovation för respondenten 

är att man redan från en befintlig sak och gör om till nya eller använder på ett annat/ nytt sätt. 

Det finns inget samarbete med externa verksamheter förutom i samband med elevernas 

praktik så samarbetar man med företagen och organisationer där eleverna får praktisera. Man 

försöker samarbeta med några akademier och företag som är innovativa i grunden. Det man 

försöker fokusera på är att säga till de att de säkert kan komma på massa bra grejor och idéer 

medan de är här men när de någon gång i livet kommer på den här bra iden så ska de veta vad 

de ska göra med den, det är de förutsättningar man försöker ge till eleverna som de kan få ta 

med sig. Just den innan nämna fokusen att undervisa och lära eleverna att vad de kan göra 

med idéer och vilka tillvägagångsätt som finns för dem att utveckla dessa idéer är något som 

respondenten anser är av vikt för ett gymnasium med fokus på innovation, då idéer är grund 

för innovation. Det är även på det viset som man försöker peppa eleverna kring de idéer som 

dem möjligen kan ha och hur de kan gå vidare med dem. Respondenten tycker att det skulle 

vara givande med ett samarbete med Mälardalens högskola då gemensamma intressen finns. 	   

 

4.3	  Respondenten	  C.	  
	  
270 elever som läser gymnasieutbildning som har ett samarbete med andra innovations 

gymnasier och skillnaden är att vi inte har samma utbildningar, lite olika program. Praktik 

ingår i utbildningarna och erbjuds från andra läsåret, det tillför stor vinst till både oss och 

företag. APL ger oss möjligheten att sälja in oss. Vi bygger upp vårt nätverk med olika 

samarbetspartners det är också den främsta visionen man ser att det kan bidra med stor vinst. 

Målen är att eleverna ska få en gymnasieexamen men bästa förutsättningar, tanken med 

innovationsgymnasiet är att eleverna ska utveckla sin kreativa förmåga och därmed kunna 

driva fram sina idéer. Vi gör det bästa vi kan för att eleverna ska lära sig. Finns stort intresse 

för ett samarbete med Mälardalens Högskola. ”vi är innovativa i pedagogiken, jobba liksom i 

hur vi ska lära ut och hur vi ska examinera framför allt, där är det en viktig sak, men att 

ifrågasätta – det är så man lär sig” (respondent C, 2016-12-15). 
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 4.4 Respondenten	  D. 
	  
”Just nu så har vi jobbat ganska mycket med case och försökt koppla det så klart till 

innovativa case och uppdrag som många elever samarbetar mellan kurser och gärna praktiskt 

också, och liksom för att väva samman praktik, teori och olika kurser” (respondent D, 2016-

12-25). Det som utmärker verksamheten är att dess elever är sedda och kan säga vad de vill 

och tycker. Målet är att de kommande åren kunna erbjuda praktik till alla program. Det finns 

lärare som har andra bakgrund än bara lärare utan det finns till exempel ingenjörer som 

arbetar. Eleverna får en blandning av kurser och case med koppling till entreprenörskap 

oavsett vilket program dem går på. Respondent D tydliggör hur de siktar och arbetar mycket 

med att vara nära sina elever, skolan är inte så stor och eleverna ska alltid känna sig sedda och 

hörda av både lärare och skolledningen. Det anser hen vara viktigt då eleverna inte känner sig 

förbisedda och leder vidare till att de blir omotiverade eller inte känner sig så viktiga. Det som 

Respondent D anser vara viktigt är att försöka ge eleverna närkontakt som kan få dem öka 

intresset för innovation och öka kompetensen de redan har.  

Respondenten är absolut intresserad av ett samarbete med Mälardalens Högskola, men vet 

inte vad det skulle innebära riktigt. Men det kan nog bli ganska spännande för eleverna som 

inspirerar de och lockar de. 

 
4.5	  Respondenten	  E.	  
	  
Lärare ger eleverna en viss frihet i deras studier, man lär ut med friare sätt vilket ger mycket 

mer ansvar till elever då blir de avkopplade och kan tänka fritt och kreativt utan att lärarna ska 

behöva stränga regler. Eleverna får möjlighet till att kreativt tänka kring lösningar till 

problem. Man tror på att eleverna blir mer kreativa när de får vara fria än man skulle stå där 

och tvinga de, vad de gör. Så eleverna får bekänna mycket frihet men då också med mycket 

ansvar. Man uppmuntrar eleverna till samarbete och diskussioner med varandra. 

Det som även testas för att främja innovationskompetensen hos eleverna är att de får testa på 

projekt som varar en längre period för att låta tankarna flöda mer och inte känna sig pressade 

till tankar för just tillfället. På så sätt får de känna av större projekt, hur dem går till samt att 

andra delar av tankarna dyker upp, som hur inkubation fungerar. 

Ibland dyker tankar och idéer upp på andra och nya sätt när de får ta plats i tankarna längre tid 

än för stunden och/ eller för dagen. Det är väldigt viktigt att som lärare ha en positiv 

inställning till elever och undervisning då de känner att man alltid finns till hands. 
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4.6	  Respondenten	  F.	  
	  
Sättet som respondent F lär ut till elever skiljer sig från det traditionella sättet att undervisa 

på. Man försöker vara kreativa när man undervisar och även ge elever chansen att vara 

kreativa och på så sätt göra själva inlärningsprocessen innovativt. TIS är inte så strikta som 

traditionella gymnasieskolorna är och det är nog det som är det största skillnaden mellan dem 

och andra gymnasieskolor. De tror på att genom att ge eleverna lite frihet och möjlighet till att 

utöva sin kreativitet på lektionerna ökar deras kreativa förmåga och att det är det de får ut 

med sig när de examineras.  

Det är viktigt att testa på nya saker med eleverna som får de att bli nyfikna och målet är att 

inspirera dem. Med det menas att kunna vara uppdaterat kring vad som pågår i omvärlden och 

redovisa/ framföra nya upptäckter världen över och visa innovationens alla fasetter. 

Respondenten försöker så mycket som möjligt att inte vara traditionell i sina undervisningar 

och menar att om tankarna och lektionerna är annorlunda kan de förhoppningsvis leda till nya 

sätt att tänka och utvecklas. Ett av de sätten att undervisa för respondent F är att inte ge frågor 

och informations som kräver exakta och konkreta svar, utan hen har som mål att undervisa på 

så sätt som svaren tillbaka kan vara flera olika.  

 

4.7	  Respondenten	  G.	  	  
	  
Programsamordnaren av innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola samt 

avdelningschef för Innovationsledning är jag alltid öppen för samarbete med externa parter. 

Det kan t.ex. vara samarbete som berör gästföreläsningar i kurser (ömsesidigt över 

utbildningsnivåer) kompetensutveckling av gymnasielärare inom vårt ämne 

”innovationsteknik” och benchmarking för våra lärare för att förstå tidigare utbildningsnivåer. 

Marknadsföringsaktiviteter som gynnar ämnet och våra respektive utbildningar (ömsesidig 

nytta av att sprida ämnet till en större allmänhet) vilket leder till förbättrade 

rekryteringsmöjligheter för våra olika inriktningar. Detta då båda våra utbildningar finansieras 

av studentantal och deras prestationer. Jag tror också att samhället tjänar på att fler individer 

förstår vikten av kreativitet samt innehar en förmåga att driva förändringsprocesser, detta då 

vi lever i en högst föränderlig omvärld. Så ja, vi är intresserad av samarbete under 

förutsättning att det finns underlag för gemensam nytta och att det inte tar mer resurser än vad 

det ger tillbaka. 
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Den ömsesidiga nyttan måste finnas om vi ska kunna etablera samverkan. Sett till signalerna 

utifrån empiriska texten från gymnasieskolorna så verkar det finnas. Tror att ska det bli en 

samverkan så ser jag dock att en förutsättning är att ”rektorerna” ska tycka det är en lämplig 

idé. Just nu verkar det finnas intresse, men inga idéer. 

	  

	  

	  
	  

 

	   	  



	   31	  

5.	  ANALYS	  	  
 

I denna kapitlet kommer vi jämföra materialet från den teoretiska referensramen och den 

empiriska delen.  

	  
5.1	  Innovationskompetens	  
 

Både respondenterna och Adams (2005) är överens om att innovationskompetens innebär att 

hitta på lösningar till problem, kunna förstå vikten av kreativitet samt ha förmåga att driva 

förändringsprocesser, detta är något som respondent A nämner när hen redogör för utveckling 

av kompetens och att det sker genom att testa nya saker och ting, det behöver inte 

nödvändigtvis vara att komma på något helt nytt. Adams (2005) nämnde även vikten av 

inkubation och att kombinera ny kunskap med tidigare kunskap vilket även påpekades av 

respondent E när denne talade om de längre projekten som kunde stimulera inkubation hos 

eleverna, vidare resonerade respondent F att denne hade som mål att redovisa olika problem 

eller projekt där svar och lösningar har flera och inte bara enstaka specifika svar och 

tillvägagångssätt vilket det även är något som Tidd och Bessant (2011) redogör kring samt 

något som Burns (2013) talar för. Samtliga respondenter talar för hur de vill och satsar på att 

främja kreativitet och innovationskompetensen hos eleverna och att det är en process vilket 

tolkas som att även de på TIS anser att innovation är något som kan ledas och det är det som 

TIS har som mål, även detta är något som Tidd och Bessant (2011) har redogjort i sin teori 

om innovationsledning. 

Respondent B nämner hur viktig hen anser det är att elever får veta sina möjligheter och 

tillvägagångssätt i framtiden även efter examinering när de väl har någon idé vilket är något 

som Tidd, Bessant och Pavitt (2005) även redogör i sin bok och hur centralt innovationen är i 

framtiden också.  

Samtliga respondenter har som huvudfokus att främja innovationen och kompetensen hos sina 

elever vilket är något som utbildningsprogram bör ha i avsikt eftersom innovation är så 

centralt, det håller respondenterna och Scott, Leritz och Mumford (2004) om. 

Respondenterna påstår att elevernas kreativa förmåga kan öka när lärarna ger frihet och 

möjlighet till dem att kunna driva fram sina idéer, utöva sin kreativitet och utveckla divergent 

tänkande. Adams (2005) pratar om tre fundamentala aspekter (syntetiska, praktiska och 

analytiska) som är avgörande för kreativitet. Dessa aspekter kan bidra till framgångsrikare 
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intelligens hos eleverna. Medan respondenterna menar att eleverna blir mer kreativa när de får 

bestämma själva hur dem vill jobba. Detta kan resultera i att eleverna blir mer ansvarfulla, 

uppmuntrade till samarbete med andra och öka kreativa innovationsförmågor.  

Sawyer (2006) talar kring hur socialitetens roll är viktigt inom kreativitet, när diskussioner 

flödar på stimuleras kreativitet vilket även är något som respondent B, D, E och F föredrar i 

TIS skolan, att eleverna ska samverka med varandra. Respondent D talar om hur skolan inte 

är så stor vilket ger en känsla för eleverna att känna sig sedda och det är något som Ogden 

(2005) talar om vikten kring att eleverna ska få känna rollen som elever och pedagogerna kan 

på bästa sätt tillförse stöd för eleverna. Hovlin, Arvidsson och Ljung (2013) redogör för hur 

det inte finns ett lätt sätt för innovationsarbete att ledas men det finns verktyg som kan hjälpa 

vilket delas av respondenterna då de testar olika undervisningsmetoder som kan främja 

kreativitet och innovationskompetens genom olika verktyg så som teknik som eleverna har 

tillgång till, detta är något som respondent A nämner. 

 

5.2	  Kunskapsöverföring	  	  
 

Begreppet humankapital presenteras och redogörs av Ylinenpää & Johansson (2006) och 

syftar på en sammanställning av människor som en resurs för verksamheter och den kunskap 

och förmåga som de innehar. Respondenterna talar kring hur de försöker på bästa sätt 

utveckla elever på TIS för att vara så värdefulla och efterfrågade som möjligt på 

arbetsmarknaden.   

 Enligt Ylinenpää & Johansson (2006) har organisationer försökt bygga upp och utveckla en 

kunskapsbas som är svårt med tanke på hur dagens samhälle ser ut. Både respondenter och 

presenterad teori pekar på att all kunskap behöver baseras på de förändringar som har skett de 

senaste åren. Dessa förändringar börjar ske på skolor, universitet och högskolor.  

Användningen av informell lärande och sociala nätverk talar om hur dagens studenter lär sig i 

en värld där information är obegränsad. Under kunskapsöverföring kan vi se likheter som 

både finns under teori och empiri. Dessa likheter är att en ny inlärningsprocess i skolor kan 

leda till kunskapsöverföring och utvecklingslärande. Denna nya metod innebär att lärarna 

uppfyller en viktig roll, eftersom undervisning och validering av färdigheter handlar om 

lärande, tänkande och hålla självständig inlärning igång. Jonsson (2012) och respondenterna 

menar att elever kan förbättra kunskap och information som dem får. Jonsson (2012) menar 

även att utvecklingsprocess kan förändras genom att skapa förståelse hos lärarna och elever. 
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Samtliga respondenter arbetar mot det som Tidd och Bessant (2009) förespråkar kring, vilket 

är att genom olika tillvägagångssätt uppmuntra och främja innovation och kompetens. TIS 

arbetar med delaktighet och inflytande som metod för deras undervisningsmetod. Vidare 

redogör Tidd och Bessant (2009) kring kunskapssamhället där efterfrågan på kunskap ökar, 

det är även något som respondenterna strävar efter i kunskapsöverföringen vilket är av formen 

som man tror nutida och framtida företag eftersöker. Det som stärker respondenternas strävan 

efter otraditionell kunskapsöverföring stärks av vad Styhre (2011) redogör för, vilket är att det 

är genom prestationer och aktiviteter som är viktigt för kunskapen och inte bara att tala kring 

det.  

Respondenterna ser innovationskompetens och kreativitet i alla vilket de försöker komma åt i 

eleverna och uppmuntra dem för att stimulera potentialen i dem genom olika projekt och 

tillvägagångsätt, detta är något som Tidd och Bessant (2009) belyser när det talar om osynlig 

kunskap som finns i det undermedvetna som kan träda fram genom olika tillvägagångssätt 

som exempelvis synlig kunskap.   

Respondenterna E och F är i direkt kontakt med elever och är på plats på lektionerna och de 

vill ge eleverna chansen att engagera sig i projekt som sträcker sig över en längre tid för att 

eleverna ska testa på kreativitet utanför skolsystemet och institutioner, utan att ge eleverna 

möjlighet att utvecklas genom socialisering och mer fria föreläsningsformer vilket är något 

som både Werquin (2000) och Schugurensky (2000) uppmuntrar. 

 

5.3	  Innovativa	  förutsättningar	  för	  elever	  och	  praktik	  
	  

Enligt respondenterna är den fundamentala delen för elevernas integration är innovativ 

samarbete och kompetens. För att kunna utveckla alla dessa färdigheter bör lärarna vara en 

del av integrationen i planeringsklasser och sedan göra en utvärdering genom ett 

bedömningsinstrument på elevernas prestationer och arbete i klassrummet. Att prata om 

kompetens och kunskap på ett överordnat sätt måste vi även integrera en ny innebörd av 

global medvetenhet exempelvis självständighet, initiativförmåga och förmågor som är 

anpassade till förändringar. Respondenterna säger att innovativa förutsättningar för elever kan 

bli bättre med tillförande av tillvägagångssätt som kan förbättra, generera och skapa fler och 

bättre idéer genom observation. Detta har även tidigare forskning bekräftad av Rahman et al. 

(2015) påpekar att alla sistnämnda egenskaper kan skapa gynnsammare förutsättningar för 

utveckling av elevernas lärdom. Rahman et al. (2015) påpekar även att lärarna bör sluta med 
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den gamla inlärningsprocessen och göra en ny fundamental omstart av utbildningsprocessen, 

detta för att kunna förbättra elevernas kunskap. Detta har respondenterna bekräftat genom att 

berätta att om lärarna ändrar det egna sättet att jobba/ samarbeta med eleverna och ge lite 

frihet i sina studier, kan det resultera till att dem blir mer kreativa, dem kommer att komma 

med lösningar till olika problem, den kreativa förmågan hos eleverna kommer att öka. 

Scott, Leritz och Mumford (2004) talar om hur innovation i utbildning inte är tillräckligt utan 

det måste tas hänsyn till aspekter så som kognition, personlighet, motivation och sociala 

interaktioner för att kunna förbereda människor för framtiden. De intervjuade för denna studie 

vill forma kunskapsöverföringen så mycket som möjligt för att kunna förbereda sina elever 

för framtiden vilket de anser är just genom att stimulera det kognitiva, motivation och sociala 

interaktioner. Dock nämns det inte något om det tas hänsyn till personligheter hos de olika 

eleverna.  

Subramaniam (2013) och Jonsson (2012) talar för hur kunskapsöverföring och lärande bör ges 

ut på så sätt att de kan utnyttjas senare i livet och inte bara vara nyttjande för tillfällen, på så 

sätt förbereds de för arbetssamhällena och utnyttjas i praktiken. Detta är något som även 

respondenterna vill satsa på; att förbereda sina elever för framtiden och kunna vara attraktiva 

på arbetsmarknaden med de kunskaper inom innovation som de får med sig. 

På TIS försöker man att uppmuntra sociala förhållanden mellan elever för att kunna inkludera 

alla och låta diskussioner flöda för att alla ska kunna bli hörda och utvecklas vilket är något 

som Sawyer (2006) uppmuntrar, han menar att fokus bör ligga på kompetensen och 

möjligheten hos alla och inte bara på några enstaka individer som tår ut ur i mängden.  

 

5.4	  Samarbete	  med	  andra	  organisationer	  	  
 

Både Schönström (2005) och respondenterna visar hur viktigt det är att uppmuntra till 

samarbete med andra, dessa samarbeten kan ske på olika nivåer och leda till ytterligare 

kunskapsgenerering. Schönström (2005) menar att genom samarbete med individer med olika 

bakgrund genereras förutsättningar för innovation och kreativitetsflöde. Respondent D 

nämnde även att lärare med olika bakgrund kan ge en annan synvinkel på saker och även om 

deras otraditionella sätt att lära ut till elever kan öka den innovativa kompetensförmågan, där 

innovativa kompetensförmåga bygger på observationer och tillämpning av kunskap. Enligt 

teori och empiriska delen kan innovativa kompetensförmågor hjälpa elever att generera idéer i 

klasser som anses vara ett bra forum där många idéer kan utvecklas, analyseras och testas. Det 
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är då organisationer kan välja dem bästa idéerna och få dem att fungera i praktiken. Som 

Esteves, Lopez & Wilfredo (2013) påpekar i sin studie måste man vara positiv inställd till 

idéer som kommer från utomstående och de positiva ändringarna kan bidra till lösningar samt 

förbättring för de egna tjänsterna och produkterna. Samarbete är något som både 

respondenten från Mälardalens högskola och samtliga respondenter från TIS ser positivt på 

för framtida utveckling. Samarbete med olika verksamheter är något som även Peña (2002) 

förespråkar kring och menar att det är bra att kombinera kompetenser och kunskap internt 

med externt detta är även något som respondent A menar att de på TIS söker liknande 

samarbetspartners. 	  
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6.	  SLUTSATS	  
 

Vi anser att vi har under studiens gång belyst en mångsidig bild av vad som kan utveckla 

innovationskompetens och kreativitet, samtidigt som vi kunnat belysa värdet av 

undervisningsmetoder och samarbeten. Innovations kompetens utvecklas genom att elever får 

testa på nya saker och komma på alternativa lösningar i samband med tillgängliga divergenta 

verktyg, exempelvis olika tekniska prylar. Utveckling av innovationskompetens sker genom 

att stimulera kreativitet på olika sätt, dels genom att låta samverkan med klasskamrater flöda 

fritt men också genom problempresentationer med flertalet lösningar samt att låta elevers 

inkubationsförmåga stimuleras genom olika projekt som sträcker sig över längre perioder 

vilket i sin tur bidrar till innovationskompetensens utveckling.  Genom att låta eleverna få 

bestämma själva kan det leda till ansvar för problemlösningar och på så sätt får de ta mer 

initiativ till att generera dem. Både skolledning och lärare är överens om detta.  Definitionen 

av innovationskompetens uttrycks som möjlighet och förmåga att testa på olika saker för att 

träna den. En ytterligare slutsats är att innovationskompetens inte är något ensidigt som kan 

undervisas varken snabbt eller på ett visst sätt, utan det är något som sträcker ut sig genom 

livets gång på så sätt att allt från tidigare kunskaper till senare anskaffad kunskap kan knytas 

samman för idégenerering. Ett annat exempel är att innovationskompetens utvecklas både när 

man aktivt söker kunskap men det kan också utvecklas utan någon vidare medvetenhet.  

 

En annan slutsats vi kunnat dra utifrån studien är att det finns en tunn linje mellan att 

undervisa för att främja innovationskompetens och att istället hämma den kompetensen på 

grund av risk att inte kunna låta kreativitet ta uttryck. Det är av vikt att skapa miljö som ger 

uppskov till innovativa förutsättningar för studiens gång men också för framtiden. 

I innovationsgymnasiet, TIS, använder lärarna sig av olika projekt där det inte finns ett enda 

korrekt svar eller lösning på, utan projekt och undervisningsmetoder som kan ha flertalet 

möjliga lösningar och svar för att ge eleverna utrymme till diskussioner och flera möjliga 

lösningar. Med ett fritt flöde i diskussioner elever emellan och lärare som inte ingriper så 

mycket kan elever nå nya höjder i sina problemlösningsdiskussioner. Det hjälper inte att bara 

tala och undervisa utan genom att låta elever få testa olika saker och olika aktiviteter som de 

får inlärning och stimulering även i praktiken. En del av stimulering av kreativitet och 

innovation är inkubation vilket är något som lärarna tar hänsyn till genom projekt som 

sträcker sig över längre perioder. Undervisningen inkluderar även utlärning av vad eleverna 
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kan göra i framtiden ifall de har idéer de vill satsa på att gå vidare med och vilka möjligheter 

dem har.  

 

Ytterligare slutsats vi har kunnat dra är att undervisning inom innovation kräver flera olika 

aspekter att ta hänsyn till som gynnar innovationskompetens under en studies gång. Exempel 

på aspekter är samarbeten med andra organisationer för att erbjuda praktik på arbetsställen 

som tar hänsyn till stimulering av kreativitet. Det är genom individer med olika bakgrund som 

olika synvinklar kan träda fram och organisationer kan ta del av olika utvecklingsmöjligheter 

till den egna organisationen.  

 

Slutligen har vi gått vidare med vårt innovationsbidrag om att introducera ett samarbete 

mellan Mälardalens Högskolan och Innovationsgymnasiet vilket vi presenterat för båda 

parterna under studiens gång men också gett tillhanda studien för båda parterna för att gå 

vidare med detta.  

Innovationsbidraget som grundidé uppkom från oss författare och vi har vidare förmedlat 

idéen både för programansvarige i Mälardalens högskola samt skolledning på TIS. Intresset 

framstår som ömsesidig från båda hållen då de inte hade någon medvetenhet om respektive 

utbildning. Genom denna studie tillförses Mälardalens högskola information kring en 

möjligen framtida samarbetspartner där utveckling för gemensamma faktorer föreligger och 

att intresse för det samarbetet finns.   

	  

6.1	  Metoddiskussion	  
	  
Som tidigare redovisat så valde vi att göra en kvalitativ undersökning och det anser vi har 

berikat vår studie på flera sätt. Det är med den kvalitativa metoden som utgångspunkt vi haft 

möjligheten att intervjua flertalet personer som kan ge information för att kunna svara på vår 

frågeställning och redovisa syftet. Vi anser också att den kvalitativa metoden hjälpt oss att få 

en flersidig bild av det vi undersökt om. 

 

Eftersom vi själva som vi tidigare här nämnt har läst innovation på Mälardalens högskola och 

hade därav redan kunskap kring ämnet. Detta låg bakom intresset av att undersöka kring 

frågeställningen. Vi hade våra förutfattade meningar men inte om hur en gymnasieskola ser 

på innovationskompetens och undervisningsmetoder för yngre elever. 

 



	   38	  

Eftersom vi har egna erfarenheter från studier om innovation hade vi naturligtvis förutfattade 

meningar kring forskningsämnet vilket har påverkat riktningen i våra frågor och resultat. Det 

bör även påpekas att vi hade en positiv inställning till innovationsgymnasiet innan 

forskningen sattes igång. Med medvetandet av vår inställning till undersökningen har vi så 

gott vi kan försökt ställa frågor som är så brett så möjligt för att inte söka svar som bekräftade 

våra tankar och tyckande. När vissa av intervjuerna gjordes behövde vi ibland ändra den 

teoretiska referensramen för att vi fick in data som vi kände att vi inte redovisat teorier kring.  

Dock så har vi haft fördelen att vara tre personer som skrivit studien på vår sida. Tack vare att 

vi är flera har vi kunna tolka insamlad data, resultat och analys med mer än en persons 

tolkning (Kvale, 1997). 

 
6.2	  Resultatdiskussion 
	  
Studiens strävan har varit att studera kring Thoren Innovation School och få en inblick på 

deras perspektiv av innovationskompetens, undervisningsmetoder som utövas för att främja 

innovationskompetens och kreativitet samt hur utvecklingsaspekter av vad 

innovationskompetens går ut på. 

 

Vi har tagit del av flertalet tidigare studier och forskningar kring ”innovationskompetens”, 

”kunskapsöverföring”, ”innovativa förutsättningar” samt ”samarbeten med andra 

organisationer” för att få en mångfacetterad bild kring de olika faktorerna. 

Frågeställningen som utgjorde grunden för vår studie var: 

Hur utvecklas innovativa kompetenser utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv vid ett 

innovationsgymnasium?, med underfrågorna:  

a) Vad innebär innovation och innovationskompetens utifrån ett 

gymnasielärarperspektiv?  

b) Vilka undervisningsmetoder används i ett gymnasium med innovationsinriktning? 

 

Vi vill först och främst redogöra kring varför vi har valt att använda oss av lärar- 

skolledarperspektiv och det är för att som vi tidigare nämnt under rubriken ”avgränsning” att 

vi anser att det är lärarens redskap. Vi har fått ta del av flera olika synvinklar och 

beskrivningar om hur undervisning som har med innovation och kreativitet påverkas. De olika 

infallsvinklar vi har fått har bidragit till ny kunskap för oss och förhoppningsvis för 
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skolledning och lärare på Thoren Innovation School då vissa är av vikt för undervisning anser 

vi. 

 

Det som var nytt för oss var att det fanns teorier om hur undervisning om 

innovationskompetens och kreativitet löper risk att hämma de aspekterna istället för att 

främja. Vi tycker att det är av fördel att på TIS gymnasiet används mer öppna 

undervisningsmetoder där elever får tänka och uttrycka sig fritt och det genom att lärarna låter 

diskussionen flöda och inte försöka styra, detta är något som lärarna anser stimulera 

kreativiteten vilket är något även författarna håller med. Dock så ingriper lärarna om så 

behövs och det kan vara till exempel när diskussionen inte flödar och eleverna känner att de 

inte kommer någon vart. Andra studier har gjorts tidigare kring aspekterna men inte 

tillsammans så som det är i vår studie. Samarbeten företag och organisationer emellan var 

däremot något vi kunde ana att det skulle främja utveckling vilket det även visade sig vara rätt 

då redovisad teori och empiri talar för det.  

	  
6.	  2.1	  Undervisningsmetoder	  och	  kunskapsöverföring	  
	  
	  
Det som vi har kunnat upptäcka är att respondenterna talar för undervisningsmetoderna så 

som tidigare teorier har kommit fram till. Vi fick intrycket av att TIS uppmuntrar med öppna 

och fria undervisningsmetoder där elever får tänka mer fritt och utöva sina kreativa förmågor 

och innovationskompetenser. Resultatet har visat oss att det är bäst om lärarna inte inblandar 

sig alldeles för mycket och påtränger sina uppfattningar och tankar på elever utan låter de 

själva tala fritt och samarbeta på olika sätt mellan sig själva. Dock är slutsatsen vi dragit kring 

undervisningsmetod och kunskapsöverföring uppkommen från intervjuer med två lärare och 

resten skolledare. Resultaten skulle ha stärkts ytterligare om flera lärare intervjuats samt att 

det även skulle kunna sägas emot men vi hade inte möjligheten för det för denna studie. 

Vi anser att undervisningsmetoder är av vikt för att elever ska kunna utvecklas på alla möjliga 

aspekter. Det vi kom att fråga oss i slutet av studien är hur mycket fria tyglar kan utveckla 

elever som är mer introverta? 
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6.2.2	  Innovationskompetens	  
	  
Innovationskompetens är en väldigt invecklad och bred företeelse som har varit svår att 

sammanfatta och korta till en sammanfattning. Det finns flera olika perspektiv som behövs ta 

hänsyn till samt att det finns flertalet tidigare studier som tar upp flera olika infallsvinklar. 

Alla individer är innovationskompatibla på sitt sätt och att främja det är olika från person till 

person. Den teori som vi har presenterat i studien har varit den mest beskrivande enligt oss, 

för att den tar upp punkter som kan relateras till undervisning.  Thoren Innovation School tar 

steget till att undervisa på ett någorlunda sätt genom att ge mer fria händer för att framhäva 

den individuella kompetensen. Vidare har vi kommit fram till att innebörden av ordet 

innovationskompetens och dess utveckling definieras som möjligheten att testa på olika saker, 

utsättas för olika scenarier och ha verktyg tillhanda som anses nödvändigt för respektive 

situation. Vi ser det som en positivitet att det även tas hänsyn till det undermedvetna och låta 

inkubation vara en del undervisningsmetoden för att främja innovationskompetens samt att 

elever får göra de som undervisade kring i praktiken och inte bara lyssna och återge.  

Som vi nämnt under metodkritik hade resultatet varit starkare om flera respondenter varit 

mottagliga av de följdfrågor vi sände, detta är något vi kände oss besvikna över och har därför 

kommit fram till en del av resultaten från enstaka respondenter.  

6.2.3	  Innovativa	  förutsättningar	  och	  samarbeten	  med	  andra	  
organisationer	  
	  
Vi ser att Thoren Innovation School satsar mer på pedagogerna och deras sätt och lära ut, 

samt att mycket vikt läggs på tekniken som erbjuds till eleverna eftersom samhället idag är 

teknisk. En annan satsning som TIS har är att låta elever få testa nya saker under skolgången 

för att stimulera kreativitet och utveckla innovationskompetensen. Innovativa förutsättningar 

skapas genom att gå ifrån normen och testa på andra sätt för att komma fram till andra mål, 

därav att vi ansåg att ytterligare ett samarbete av den karaktären vi föreslår mellan 

Mälardalens Högskola och Thoren Innovation School kan uppnå nya höjder av utveckling vi 

anser att de har gemensamma mål i undervisningen och det är att stimulera kreativitet och 

innovatörer. 

Vi anser att vi gett tillhandaven hel del information som kan vara intresseväckande och 

avgörande för beslut kring ett framtida samarbete mellan TIS och Mälardalens högskola. Det 

är nu upp till parterna att söka kontakt och samarbete om så önskas, den delen överlåts till 

dem eftersom det inte är något som ligger i våran makt eller ansvar.   
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7.	  Framtida	  Forskningsfrågor	  
 
Under studiens gång märkte vi att de flesta teorierna redogör för öppna undervisningsmetoder 

före strikta, vilket har gett oss undran om: 

 

• På vilket sätt påverkas de introverta individerna av friare undervisningsmetoder? 

 

Ytterligare något som vi anser skulle vara intressant att göra en studie kring är: 

 

• Hur upplever eleverna på Thoren Innovation School de undervisningsmetoder som 

erbjuds?  
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Bilaga	  1	  
Intervjufrågor 

 

1. Hur organisation ser ut nu? 

2. Vad har ni för visioner, mål? 

3. Hur arbetar ni för att uppnå dessa punkter? 

4. Vad betyder innovation för er? 

5. Samarbetar ni med någon innovativ verksamhet? 

6. Kan ni tänka er göra det? 

7. Vad är ert koncept? 

8. Vad skiljer ert innovativa sätt att arbete ut ifrån från andra gymnasier? 

9. Erbjuder ni era elever innovation som ett ämne i sig? 

10. Vilken/ vilka undervisningsmetod(er) används på innovationsgymnasiet och vad är 

huvudfokus och syfte? 

11. Vilka förutsättningar innovationsgymnasiet skapar för eleverna? 

12. Erbjuder ni praktik under skolgången? 

13. Samarbetar ni med företag som eleverna kan praktisera hos? 
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Bilaga	  2	  
Hej! 

Vi är tre studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som håller på att skriva vårt 
examensarbete i Innovationsprogrammet. Undersökningens syfte är att göra en undersökning 
kring innovationskompetens och undervisningsmetoder på innovationsgymnasiet. Vi kommer 
att intervjua ca 7 personer och detta kommer att ske under vecka 47.  
 
Vi vill med detta brev göra er medvetna om att det är frivilligt att medverka i denna 
undersökning. Alla uppgifter som ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och 
användas endast för forskningssyfte. Intervju kommer att spelas in med er medgivande. 

Det är absolut möjligt kontakta oss om ni har eventuella frågor kring undersökning.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Rondek Majid 
rondek.majid@hotmail.com 
 
Hozan Majid 
hozan_m@icloud.com 

Jenny Sanchez 
jenny820411@gmail.com 
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9	  REFLEKTERANDE	  DAGBOK	  
	  

Tidsplan	  	  
 
 
Vecka 45 

Kursintroduktion började på måndag (v. 45). Peter gav all information kring c- uppsats samt 

frågade han om vi hade några funderingar. Vår handledare var borta under den veckan så han 

närvarade inte i kursintroduktion men han mejlade all information kring de kommande 

seminarierna. Denna vecka började vi lite med inledning, bakgrund och syfte. Vi var inte 

säkra på vår forskningsfråga eftersom vi ville först kontakta en rektor från det innovativa 

gymnasiet ”Thorens Innovation School” och veta hens åsikter kring vårt arbete.   

Vecka 46 

Under den här veckan skulle vi ha klarat hela inledningen, syfte, bakgrund, problematisering 

och disposition. Vårt första seminarium var på fredag, det känns som att det gick bra, vi fick 

inte så många ” dåliga kommentarer” utan vi fick goda råd som till exempel: formulera om 

forskningsfråga, sätta igång med intervju så fort som möjligt etc. Under seminariet frågade 

vår handledare och andra studenter om vi hade en plan B i fall vi inte skulle hinna eller lyckas 

med vår första val men vi hade inte tänkt så lång. Vid det här fallet började vi oroa oss lite 

eftersom vi inte hade fått något svar från skolan då vår handledare gav som förslag att vi 

kunde intervjua Peter Selegård då han kanske kunde klargöra vår fundering kring antal 

intervjupersoner. 

 

Vecka 47 

Denna vecka gjorde vi om intervjuguide, letade efter passande artiklar till vår teori samt 

genomförde tre intervjuer via telefon. Enligt vår tidsplanering ligger vi bra till än så länge. 

Trots att vi (författarna) inte träffas så ofta på grund av att vi inte bor i samma stad anser vi 

ändå att vi är ett bra team som kan samarbeta och kommer överens om hur vi ska dela arbete 

etc.  
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Vecka 48 

I denna vecka måste vi fortsätta med inledning, metod och teori tills på fredag eftersom vi har 

seminarium på måndag vecka 49. Vi har planerat att skjuta fram transkribering till nästa 

vecka så vi koncentrerar oss på att göra klart metod och teori delen. I dagsläget ligger vi 

ganska bra till men vi får se vad andra säger om vår uppsats.  

Vecka 49 

Måndag hade vi handledning 4, det gick inte så bra som vi trodde. Enligt andra studenter är 

teoridelen och metoden bra men själva inledningen behöver vi bearbeta. Vår handledare sa att 

vi måste göra om problematisering så han kunde förstå syfte och innovationsbidrag med vår 

uppsats, han gav oss exempel på artiklar som vi kunde använda samt skickade han en artikel 

vi kunde använda i vår uppsats. Vi läste den artikeln och har kopplat till teori. På fredag har 

Jenny laddat upp vårt arbete på backboard eftersom det är dags för mellanlägesseminarium 

nästa vecka. Vi börjar onsdag den 14e dec. kl. 10:40 och Loe Önnered kommer att 

kommentera vår uppsats, senare kl. 14:05 ska vi vara sidopponenter och kl. 15:00 är det vår 

tur att vara huvudopponenter. 

 

Vecka 50 

Under måndag och tisdag började vi förbereda oss inför mellanlägesseminarium, vi har skrivit 

2 sidor med alla punkter och förbättringsförslag som vi tyckte var relevanta för opponering. 

Vi gav de senare till gruppen och läraren. Alla tre tycker att det gick bättre än vad vi 

förväntade oss. Vi fick väldigt bra konstruktiva kommentarer från både grupper och Loe. 

Efter mellanlägesseminariet bestämde vi att göra klar empiri. Rondek har intervjuat tre 

personer till från Thoren Innovation School, så vi transkriberade dem tre intervjuerna och 

gjorde klart empiridelen. 

Vecka 51 

Under denna vecka fick vi mejl från handledaren Erik att han råder oss att sikta på nästa 

tillfälle (februari). Vi kände oss besvikna eftersom vi verkligen ville vara färdiga i januari. 

Efter hans mejl bestämde vi oss att mejla honom tillbaka, då vi skrev att vi inte håller med 

hans kommentarer och att vi hade mycket mer material och innehåll än vad han påstår. Efter 

samtalet med vår handledare fick vi ”grön ljus” för att fortsätta med vår uppsats så vi skickade 
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återigen arbetet till vår handledare för att kunna få lite feedback men vi fick feedback kl. 23: 

00 dagen innan som vi skulle ladda upp vårt arbete på blackboard. Den var en total besvikelse 

eftersom hans kommentarer var att det är mycket som fattas och det är mycket som är oklart. 

Vi hann självklart inte fixa allt som han föreslog på ett par timmar så det fanns ingenting att 

göra än att sikta på nästa tillfälle.  

Veckor 2-4 

Under dessa veckor försökte vi ta kontakt med Peter då vi ville ha en annan åsikt kring vår 

uppsats. Det var svårt att kunna nå honom men till slut mejlade vi vårt arbete då han lovade 

att läsa den så fort som möjligt.  

Vecka 5 

Den här veckan fick vi svar från Peter angående vår uppsats och för första gången kände vi att 

vi fick hjälp. Med sina konstruktiva kommentarer fick vi en chans att kunna förbättra vår 

uppsats. Vi bestämde oss då att sätta igång och förbättra allt som han rekommenderar. Under 

helgen korrigerade vi operationaliseringen, problematisering och språket.  

 
Vecka 6 

Under måndag till onsdag har vi jobbat med att korrigera analys, slutsats och språket. Vi är 

nöjda med vår uppsats, vi har kämpat så mycket för att klara det här och nästa vecka är det 

dags för slutseminarium. 

	  


