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Sammanfattning  
Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och upplevelser av 
sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med inriktning florist. Alla tre tog 
studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma florister. Respondenterna har fått 
svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, bildning och förståelse. I 
bakgrundsavsnittet förklaras begreppen ur samhällets och forskningens perspektiv samt 
respondenternas egna definitioner. I resultatavsnittet presenteras respondenternas tankar och 
kvalitativa upplevelser ur ett retrospektiv, dvs. det de minns från sin gymnasieutbildning. I 
diskussionsavsnittet diskuteras likheter och skillnader mellan respondenternas svar utifrån olika 
perspektiv. I valet av metod och undersökningsområde har författaren haft den självklara 
utgångspunkten att ta forskningsetisk hänsyn till de tre respondenterna.  

Resultatsammanfattning 
Alla tre respondenterna beskriver skolan som en mycket fin och välskött skola. Vidare beskriver 
respondenterna att skolan kändes stor, luftig och inspirerande på många sätt, både i utbudet av 
material och klassrumsmiljön. Samtliga upplever att det var en familjär känsla från början, när de 
mötte lärare och andra elever i korridorerna, att alla hälsade trevligt på varandra. De lärare som 
respondenterna pratar mest om, är de lärare som under utbildningen visade mest intresse för 
eleverna, var engagerade och inspirerande. Både den fysiska och psykiska miljön, samt 
relationen till lärarna och de andra klasskamraterna, upplever de har påverkat deras motivation i 
hög utsträckning. De anser också att de har fått stort utrymme under sina praktikperioder och av 
lärarna i skolan, till att vara kreativa, med undantag från en av respondenternas upplevelser 
under det sista året. Men förutsättningarna för att vara kreativ under utbildningen, har sett lite 
olika ut. En av respondent kopplar sin kreativitet till ”nytändning” och ”inspiration”, att hon sällan 
kände sig kreativ när hon var stressad, utan snarare efter en praktikperiod eller ett studiebesök, 
där hon fick inspiration. En annan däremot upplever att hon i stort sett kände sig lika kreativ 
under alla tre åren på gymnasiet, hon kan inte lyfta några speciella moment som gjorde att hon 
kände sig mer eller mindre kreativ. Samma respondent upplever att hon också ofta kände sig 
kreativ inom de teoretiska ämnena, men att det kunde vara stor skillnad på hur hon visade det. 
Den tredje respondenten upplever att hon inte fick gehör för sin kreativitet från lärarna, framförallt 
under det sista året, och att det gjorde att hon många gånger höll tillbaka på sina idéer och 
tappade motivation. De första praktiska momenten i utbildningen verkar ha fastnat i 
respondenternas minnen, men däremot inte de första teoretiska. Alla tre har föredragit att arbeta 
individuellt under sin utbildning, men med möjligheten att bolla idéer med andra under praktiken 
och i klassrummet. Samtliga är överens om att utbildningen i stort sett har varit bra och lett till att 
de i dag kan jobba som florister. Alla tre arbetar i dag på en tidigare praktikplats och lyfter 
praktikperioderna som oerhört värdefulla delar i utbildningen. På frågan om de upplever att de 
har haft stor nytta av sina betyg i efterhand, så svarar respondenterna att de har haft större nytta 
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av sina färdigheter inom floristhantverket än sina betyg på pappret. Ingen av dem kommer direkt 
ihåg några utav målen som, enligt Skolverket, skall presenteras inför varje ny kurs på gymnasiet. 
De kommer däremot ihåg att lärarna var noga med att gå igenom dem, men själva innehållet har 
ingen lagt på minnet. Att träna på att arbeta under tidspress oftare, samt att träna säljsamtal med 
fokus på växtlära, tror en av respondenterna hade ökat hennes förståelse inför yrkeslivet. Alla tre 
respondenterna upplever att de från början har haft lätt för att lära sig yrket florist och att de har 
känts naturligt. Utbildningen har gett dem en förståelse för yrkets olika delar och förutsättningar. 
Däremot så anser ingen utav dem att utbildningen har gett dem tillräckligt med bildning, i den 
bemärkelsen som de upplever räknas i samhället.  

Respondenternas förändrings- och förbättringarsförslag på Hantverksprogrammet 
Förändrings- och förbättringspunkter som har diskuterats var bättre fotomöjligheter, mer växtlära, 
fler floristkurser under sista året, längre praktikperioder, att ha en bra budget och alltid färskt 
material, att gesällen bör ingå i gymnasieutbildning som ett slutprov, samt möjligheten att jobba 
mer under tidspress och bestämda förutsättningar – som priser och verklighetstrogna 
kundmöten. 

Nyckelord 
floristprogrammet ⋅ kreativitet ⋅ motivation ⋅ bildning ⋅ förståelse ⋅ GY11 ⋅ upplevelser 

Abstract  
This essay aims to highlight three former florist students' thoughts and experiences of their three-
year secondary school in the Handicraft program, focusing florist. All three graduated from the 
same class in 2011 and is currently active florists. They have been answering questions based 
on four concepts, creativity, motivation, education and understanding. All of the respondents feel 
that the training has mostly been about creativity and that is the main contribution into the 
professional life. Two of the respondents emphasized lust, inspiration and a good temper and 
raises them as an important key to really understand the profession's requirements. One of the 
respondents stressed the importance of understanding what she learns if she did not understand 
the meaning of a moment, she had difficulty moving forward. All three respondents have sought 
high ratings and thought the whole program that they were important and served as a driving 
force, but they have not had the benefit of the grades after the fact. None of the respondents 
consider themselves to be sufficiently formed, either under their own definitions or according to 
what they feel society and industry, "expect" from them, as one of the respondents expresses 
herself, “what´s really counts”. The same respondent mentioned that as a subject for change 
during the education, the possibility to study several theoretical items, regarded as equally 
valuable as the handicraft courses. Change and improvement points that were discussed were 
better photo opportunities, more plant science, more florist courses in the last year, to have a 
good budget and always fresh material, the journeyman should be included in secondary 
education as a final exam and the opportunity to work more under time pressure and specific 
conditions rates and life-like client meetings. One of the respondents emphasized the importance 
of make efforts to raze the quality of the routine-moments in the education. The respondent 
noticed several classmates not listening enough during the lectures. In total all three respondents 
were satisfied with their education but one of the respondents wished a better relation to her 
florist teachers. 

Key Words florist program · creativity · motivation · form ·understanding · GY11 · experiences 
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och upplevelser av 
sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med inriktning florist. Alla tre tog 
studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma florister. Respondenterna har fått 
svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, bildning och förståelse. I 
bakgrundsavsnittet förklaras begreppen ur samhällets och forskningens perspektiv samt 
respondenternas egna definitioner. I resultatavsnittet presenteras respondenternas tankar och 
kvalitativa upplevelser ur ett retrospektiv, dvs. det de minns från sin gymnasieutbildning. I 
diskussionsavsnittet diskuteras likheter och skillnader mellan respondenternas svar utifrån olika 
perspektiv. I valet av metod och undersökningsområde har författaren haft den självklara 
utgångspunkten att ta forskningsetisk hänsyn till de tre respondenterna.  

Resultatsammanfattning 
Respondenterna har fått svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, bildning 
och förståelse ur ett retrospektiv (återblick) för att lyfta fram vad de minns från sin utbildning.  

Alla tre respondenterna beskriver skolan som en mycket fin och välskött skola. Vidare beskriver 
respondenterna att skolan kändes stor, luftig och inspirerande på många sätt, både i utbudet av 
material och klassrumsmiljön. Samtliga upplever att det var en familjär känsla från början, när de 
mötte lärare och andra elever i korridorerna, att alla hälsade trevligt på varandra. De lärare som 
respondenterna pratar mest om, är de lärare som under utbildningen visade mest intresse för 
eleverna, var engagerade och inspirerande. Både den fysiska och psykiska miljön, samt relationen 
till lärarna och de andra klasskamraterna, upplever de har påverkat deras motivation i hög 
utsträckning. De anser också att de har fått stort utrymme under sina praktikperioder och av 
lärarna i skolan, till att vara kreativa, med undantag från en av respondenternas upplevelser 
under det sista året. Men förutsättningarna för att vara kreativ under utbildningen, har sett lite 
olika ut. En av respondent kopplar sin kreativitet till ”nytändning” och ”inspiration”, att hon 
sällan kände sig kreativ när hon var stressad, utan snarare efter en praktikperiod eller ett 
studiebesök, där hon fick inspiration. En annan däremot upplever att hon i stort sett kände sig 
lika kreativ under alla tre åren på gymnasiet, hon kan inte lyfta några speciella moment som 
gjorde att hon kände sig mer eller mindre kreativ. Samma respondent upplever att hon också 
ofta kände sig kreativ inom de teoretiska ämnena, men att det kunde vara stor skillnad på hur 
hon visade det. Den tredje respondenten upplever att hon inte fick gehör för sin kreativitet från 
lärarna, framförallt under det sista året, och att det gjorde att hon många gånger höll tillbaka på 
sina idéer och tappade motivation. De första praktiska momenten i utbildningen verkar ha 
fastnat i respondenternas minnen, men däremot inte de första teoretiska. Alla tre har föredragit 
att arbeta individuellt under sin utbildning, men med möjligheten att bolla idéer med andra 
under praktiken och i klassrummet. Samtliga är överens om att utbildningen i stort sett har varit 
bra och lett till att de i dag kan jobba som florister. Alla tre arbetar i dag på en tidigare 
praktikplats och lyfter praktikperioderna som oerhört värdefulla delar i utbildningen. På frågan 
om de upplever att de har haft stor nytta av sina betyg i efterhand, så svarar respondenterna att 
de har haft större nytta av sina färdigheter inom floristhantverket än sina betyg på pappret. 
Ingen av dem kommer direkt ihåg några utav målen som, enligt Skolverket, skall presenteras 
inför varje ny kurs på gymnasiet. De kommer däremot ihåg att lärarna var noga med att gå 
igenom dem, men själva innehållet har ingen lagt på minnet. Att träna på att arbeta under 
tidspress oftare, samt att träna säljsamtal med fokus på växtlära, tror en av respondenterna hade 
ökat hennes förståelse inför yrkeslivet. Alla tre respondenterna upplever att de från början har 
haft lätt för att lära sig yrket florist och att de har känts naturligt. Utbildningen har gett dem en 
förståelse för yrkets olika delar och förutsättningar. Däremot så anser ingen utav dem att 
utbildningen har gett dem tillräckligt med bildning, i den bemärkelsen som de upplever räknas i 
samhället.  

Respondenternas förändrings- och förbättringarsförslag på Hantverksprogrammet 
Förändrings- och förbättringspunkter som har diskuterats var bättre fotomöjligheter, mer 
växtlära, fler floristkurser under sista året, längre praktikperioder, att ha en bra budget och alltid 
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färskt material, att gesällen bör ingå i gymnasieutbildning som ett slutprov, samt möjligheten att 
jobba mer under tidspress och bestämda förutsättningar – som priser och verklighetstrogna 
kundmöten. 
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Abstract 
Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och upplevelser av 
sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med inriktning florist. Alla tre tog 
studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma florister. Respondenterna har fått 
svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, bildning och förståelse. De anser att 
de har fått stort utrymme under sina praktikperioder och i skolan, till att vara kreativa, med 
undantag från en av respondenternas upplevelser under det sista året. Men förutsättningarna för 
att vara kreativ under utbildningen, har sett lite olika ut. Både den fysiska och psykiska miljön, 
samt relationen till lärarna och de andra klasskamraterna, upplever respondenterna har påverkat 
deras motivation i hög utsträckning. Alla tre pratar varmt om sina praktikperioder och lyfter dem 
som en viktig nyckel för att verkligen förstå yrkets förutsättningar. Alla tre respondenter har 
strävat efter höga betyg och tyckte under hela utbildningen att de var viktiga och fungerade som 
en drivkraft, men att de inte har haft nytta av betygen i efterhand. Ingen av respondenterna 
upplever sig själva som tillräckligt bildade, varken enligt deras egna definitioner eller enligt vad 
de upplever att samhället och branschen “förväntar” sig av dem. Förändrings- och 
förbättringspunkter som har diskuterats var bättre fotomöjligheter, mer växtlära, fler 
floristkurser under sista året, att ha en bra budget och alltid färskt material, att gesällen bör ingå i 
gymnasieutbildning som ett slutprov samt möjligheten att jobba mer under tidspress och 
bestämda förutsättningar som priser och verklighetstrogna kundmöten. 

Nyckelord: floristprogrammet ⋅ kreativitet ⋅ motivation ⋅ bildning ⋅ förståelse ⋅ upplevelser  

 

In English 
This essay aims to highlight three former florist students' thoughts and experiences of its three-
year secondary school in the Handicraft, focusing florist. All three graduated from the same class 
in 2011 and is currently active florists. Respondents have been requested to answer questions 
based on four concepts: creativity, motivation, education and understanding. They believe they 
have been widely reported during their internships in schools, to be creative, with the exception 
of one of respondents' experiences during the last year. But the conditions for being creative in 
school, have seen a little different. Both the physical and psychological environment, and 
relationships with teachers and other classmates, experience respondents have influenced their 
motivation to a great extent. All three talk warmly about their internships and raises them as an 
important key to really understand the profession's requirements. All three respondents have 
sought high ratings and thought during the whole program that they were important and served 
as a driving force, but they have not had the benefit of the grades after the fact. None of the 
respondents consider themselves to be sufficiently formed, either under their own definitions or 
according to what they feel society and industry, "expect" from them. Change and improvement 
points that were discussed were better photo opportunities, more plant science, more florist 
courses during the last year, always have a good budget and fresh material, the journeyman 
should be included in secondary education as a final exam and the opportunity to work more 
under time pressure and specific conditions rates and life-like client meetings. 

Key Words: florist program · creativity · motivation · education ·understanding · experiences  
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Förord 
Det här examensarbetet har varit den avslutande kursen i yrkeslärarutbildningen på distans, vid 
Linnéuniversitet i Växjö/Kalmar. Författaren har en bakgrund som grund- och vidareutbildad 
florist med gesällbrev och kommer att arbeta som floristlärare på en vuxenutbildning i 
Stockholm från och med hösten 2012.  

Undersökningsområdet valdes utifrån författarens intresse och nyfikenhet. Tanken med att lyfta 
tre före detta floristelevers tankar och upplevelser har varit att yrkeslärare ska kunna ta del av 
dem, och förhoppningsvis kunna utgå ifrån dem, vid planering och genomförande av kurser på 
Hantverksprogrammet. I första hand för inriktningen florist, men också för närliggande 
inriktningar.  

Författaren vill rikta ett stort tack till de tre respondenter som har valt att låta sig intervjuas och 
dela med sig av sina tankar och upplevelser! Hon vill också tacka familj, vänner och kollegor 
som på olika sätt har bidragit; bland annat som bollplank och korrekturläsare.  

Ett extra tack riktas till handledaren Jens Gardesten som har bidragit med ett stort enagemang, 
intresse och konstruktiv kritik! Hans stöd och tillgänglighet har varit avgörande för författarens 
motivation till att slutföra arbetet.  
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Malin Westin  

1. Introduktion 
Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och 
upplevelser av sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med 
inriktning florist, ur ett reprospektiv; det vill säga vad de minns från deras 
gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet. Författarens nyfikenhet och vilja att 
lyfta elevperspektiv har legat till grund för arbetets undersökningsområde. I hennes 
roll som floristlärare ser hon dagligen flera problem, bl.a. att vissa elever har lättare för 
att utveckla sin kreativitet, än andra. Hon har ställts sig själv frågor som hur eleverna 
ska förstå det de lär sig, och vad som generellt motiverar dem till att lära sig ett yrke. 
Efter att ha sökt sig runt bland spännande litteratur, några tidigare avhandlingar och 
uppsatser som berör kreativitet, så föll valet på att göra kvalitativa intervjuer. Utifrån 
arbetets tidsram och omfattning så ställdes frågor utifrån fyra begrepp som författaren 
ringat in som viktiga och återkommande i tidigare forskning kring lärande och dagens 
ämnesplaner: kreativitet, motivation, bildning och förståelse. Genom att intervjua 
tre före detta floristelever har författaren försökt få svar på dessa frågor, dels för att 
kunna använda dem i sitt eget planeringsarbete, men också för andra yrkeslärare att ta 
del av. Respondenterna fick avslutningsvis ge förslag på förändringar och förbättringar 
i utbildningen, förslag som kan ligga till grund för framtida utvecklingsarbeten på 
yrkesprogrammen.  

Det finns en tanke med att respondenterna är före detta elever, nämligen att tydliggöra 
vad de faktiskt minns, har fått med sig och hittills har haft nytta av i arbetslivet. För att 
yrkesprogrammen på gymnasiet ska kunna utbilda ”yrkesfärdiga” elever (enligt den nya 
gymnasiereformen Gy11) så krävs det en förståelse för hur eleverna upplever 
utbildningen. Alla har enligt skollagen rätt till en utbildning där det finns utrymme för 
att utvecklas och stimuleras så långt som möjligt, utifrån sina individuella förutsättning. 
Att få ta del av tre individers tankar och upplevelser kring detta är långt ifrån 
tillräckligt för en yrkeslärare i sitt arbete. Men det är en början.  
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2. Bakgrund 
Det här bakgrundsavsnittet syftar till att ge dig som läsare en tydligare bild av hur vi 
tidigare har sett, och i dag ser, på begreppen kreativitet, motivation, bildning och 
förståelse utifrån olika perspektiv.  

2.1 Hantverk, från Lpf-94 till Gy11 
En viktig förändring som har skett sedan respondenterna i det här arbetet gick ut 
gymnasiet 2010 är att det har införts en ny gymnasiereform, Gy11. Vi kan se en 
tydligare uppdelning mellan de teoretiskt högskoleförberedande programmen och 
yrkesprogrammen som skall slussa ut yrkesfärdiga studenter. Den tidigare reformen 
Lpf-94 gäller fortfarande för de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning innan 
hösten 2011, men ännu inte har tagit studenten. (Skolverket). Teoretiska kunskaper är 
generellt kända som mätbara med hjälp av IQ-test, men något som är mindre känt är 
hur vi mäter praktiska färdigheter och förmågor. Detta kallas ofta för tyst kunskap; 
något som sitter i ryggraden på en yrkesutövare, kan också beskrivas som att man har 
en känsla/fallenhet för ett yrke. I doktorsavhandlingen ”Hur höra tyst kunskap? 
Utveckling av en metod för studier av tyst kunnande” (2005) beskriver Tua Haldin-
Herrgård tyst kunskap på följande sätt ”En dimension som traditionellt karaktäriserats som 
abstrakt, individuell, omedveten, praktisk, erfarenhetsbaserad och framför allt svår att uttrycka.”.  

2.1.1 Den förra läroplanen, Lpf-94 

De utredningar som låg till grund för läroplanen Lpf-94 präglades av en problematik 
kring hur gymnasieskolan skulle vara utformad för att utbilda elever i en tillvaro som 
ständigt förändras. Med en ökad rörlighet, globalisering, och IKT-användning så 
ställdes högre krav på att utbildningen skulle vara aktuell och i enlighet med samtidens 
utveckling. Kunskapsformerna har varit desamma under en lång tid, från att 
Aristoteles på 300-talet f.Kr. delade in kunskapen i praktiska och vetenskapliga-
teoretiska former (Carlsson, mfl. 2010). Denna kunskapsindelning ligger till grund för 
att vi i dag fortfarande har teoretiska och praktiska program på gymnasiet. 

1996 skriver regeringen i sin utvecklingssplan (1996/97:112, s 106): ”Den kunskapssyn 
som läroplanerna anger och som uttrycks på olika sätt i kursplanerna och betygskriterierna ger helt 
nya förutsättningar för utvärdering av kunskaper. Provuppgifterna kan inte längre vara 'enkla' mått 
av traditionellt slag. De måste också analysera vad de som fått en viss utbildning kan göra snarare än 
att redovisa minneskunskaper. De bör ha en inriktning mot problemlösning, tillämpningar och 
kombinationer av olika kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande 
kompetenser och attityder än som faktaredovisningar. Det gäller i högsta grad läroplanernas mål och 
värdegrund men också ämnesmålen i kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta fram underlag och 
analysera inlärningsresultat.”  

På Skolverkets sidan utbildningsinfo.se beskrivs Hantverksprogrammet, före den nya 
gymnasiereformen 2011, som ett program för de elever som vill blanda “…teoretiska 
studier med praktik på ett naturligt sätt”. Ekonomi, marknadsföring och matematik är 
några teoretiska ämnenskunskaper som lyfts som viktiga delar i utbildningen. APU-
perioden (arbetsplatsförlagd utbildning) på minst 15 veckor beskrivs som en annan 
viktig del. Det är på APU-platsen som eleverna förväntas få förståelse för de praktiska 
bitarna i yrket och även för yrkesspråket.  
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Det står också att hantverksprogrammet kan leda direkt till yrkeslivet, oftast genom en 
lärlingsperiod följt av ett gesällprov, men att det också kan leda till vidare studie på 
högskolor och kvalificerade yrkesutbildningar (KY). 

Populära yrken som växer är bland andra designer och formgivare, men också yrken 
inom utseende- och friskvård.  

Källa: SCB, 2011 

 

Efter hantverksprgrammet har övervägande andel gått direkt ut i arbetslivet.  

 

Källa: SCB, 2011 

2.1.1.2 Programmål & syfte med Hantverksprogrammet, enligt  
Lpf - 94 

”Hantverksprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom olika 
hantverksområden för produktion, reparation och service samt till att utveckla insikter i företagandets 
villkor. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare 
studier.” (SKOLFS 1999:12) 
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Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning bland annat: 

• kan överföra en idé till en färdig produkt med hänsyn till beställarens krav på 
funktion, design, ekonomi och kvalitet, 

• har utvecklat hantverksskicklighet och estetiskt sinnelag så att dessa stöder 
varandra i skaparprocessen, 

• har ett serviceinriktat förhållningssätt och utför arbetet med kvalitet och 
ansvarskänsla 

2.1.2 Den aktuella gymnasiereformen, Gy11 

Några av Skolverkets viktigaste förändringarna i Gy 2011: 

• Högre behörighetskrav till gymnasieskolan 

• Större skillnad yrkesprogram - högskoleförberedande program 

• Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram 

• En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs 

• Lärlingsutbildning införs 

• Arbetslivet ges inflytande över yrkesutbildningen, programråd 

 

2.1.2.1 Hantverk – Ämnets syfte 

“Undervisningen i ämnet hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra alla 
steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, 
välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera 
resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, 
självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, känsla för form och ett estetiskt 
förhållningssätt. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i 
design och formgivning.” (Skolverket). 

I ett försök att reducera texten ovan så skulle man kunna sammanfatta den med fyra 
begrepp; kreativitet, som är tänkt att eleverna ska utveckla, motivation (eller 
drivkraft), det som många hävdar krävs för att eleverna ska utveckla initiativförmåga, 
idérikedom, egen drivkraft, mm. Bildning, eleverna ska utveckla förmågan att 
genomföra alla steg i hantverksprocessen och behärska ett yrke, samt förståelse, vilket 
förklaras av många som grunden för att utveckla färdigheter (bl.a. Gärdenfors, 2010 
men också av Säljö, 2010).  
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2.2 Färre sökte till Hantverksprogrammet 2011 
Stark kritik mot huvudförändringarna i Gy11, framförallt att högskolebehörigheten på 
yrkesprogrammen har tagits bort, har riktas från olika håll. I en artikel från Lärarnas 
tidning pekar mycket på en allmän orolighet bland föräldrar och elever, man vet inte 
riktigt vad hantverksprogrammet leder till. Statistiken visar att yrkesprogrammen i 
Stockholms län har tappat andelar ansökande från 33 till 24 procent, medan Malmö 
län har tappat från 48 till 40 procent. Viktiga förändringar, i och med GY11, kan vara 
att medieprogrammet har fördelats på två högskoleförberedande program och ett 
yrkesprgram, samt att konjuktursläget kan påverka valet av program på gymnasiet.  

“Antalet ansökningar till höstens yrkesprogram i gymnasieskolan har sjunkit kraftigt. Ändrade 
regler för att bli behörig till högskolan pekas ut som en viktig orsak. — Ja, vi tror att det ligger där, 
säger Ann-Sofie Nordh, chef för gymnasieintagningen i Malmö.” (Från Lärarnas tidning, Yrke 
2011-03-16 17:36) 

I en annan artikel från Lärarnas tidning (Från Yrke 2011-05-31 13:34) riktas stark kritik 
mot regeringen. De stora missarna i Gy11 är enligt artikelns författare, Eva-Lis 
Sirén Förbundsordförande Lärarförbundet, “Avsaknaden av legitimationskrav för 
yrkeslärare och att ta bort högskolebehörigheten”. Detta riskerar enligt henne försämrad 
kvalitet och färre ansökningar till yrkesprogrammen.  

I en interpellationsdebatt (fredag 18 november 2011) i Sveriges riksdagshus svarar 
Skolminister Jan Björklund bland annat följande på Mats Pertofts interpellation 
(2011/12:96, MP) om varför högskolebehöriheten har tagits bort från 
yrkesprogrammen:  

”…En stor andel av de elever som inte lyckas fullfölja en gymnasieutbildning går antingen på 
yrkesinriktade eller individuella program. Ungdomar är olika och har olika sätt att lära. Därför 
måste det finnas utbildningsvägar som passar elever med olika fallenhet, intressen och förutsättningar. 
Alla vill inte och kan inte bli akademiker, och det är heller inte önskvärt för samhället. De senaste 
20 åren har kvalitetsmåttet för en yrkesutbildning varit att en elev fått slutbetyg och uppfyllt kraven 
för grundläggande behörighet till högskolan. Att eleven uppfyllt de krav som ställs i arbetslivet har 
däremot varit mindre viktigt. Många elever på yrkesprogram som inte nått målet att få ett slutbetyg 
har fallit på att utbildningarna varit alltför teoretiserade. Därför inför vi nu yrkesprogram där mer 
tid ska ägnas åt yrkesutbildning och där branscherna får ett större inflytande över utbildningarna. 
Lärlingsutbildningen blir ett alternativt sätt att nå målen….” 

2.3 Läroprocessen – viktiga nycklar 
Enligt den tyske professorn i pedagogik, Hartmut von Hentig, uppstår lärande 
ÖVERALLT, eftersom ALLTING formar och bildar människan (Hentig von, 1997, 
sid.13). Men vad för typ av bildning vill vi nå med skolan? Den frågan ställer sig också 
kognitionsforskaren Peter Gärdenfors i sin bok ”Lusten att förstå” (2010) och menar 
att förståelse och motivation är två viktiga förutsättningar för att givande lärande ska 
uppstå. Han menar också att det bästa lärandet uppstår när vi ser och upptäcker 
meningsfulla sammanhang och mönster, både i det informella lärandet som uppstår i 
vardagen och i det formella lärandet som skolan oftast står för. Gunilla O. Wahlström 
skriver i sin bok ”Begåvade barn i skolan – duglighetens dilemma?” (1995, sid.21) att 
det är ett grundläggande behov att vara kreativ >>att skapa>> vilket inte 
överenstämmer med exempelvis Maslows behovstrappa, där kreativitet hamnar i 
toppen tillsammans med bl.a. självförverkligande (se bilden nedan).  
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   Maslows behovstrappa 

Wahlström liknar det med att ha åtstakommit något, att lämna spår efter sig som kan 
ha olika betydelse beroende av om man är man eller kvinna. Vidare skriver hon att 
ordet kreativitet har förlorat större delen av sitt djup, att det inte alls bara betyder att 
man skapar konstnärligt, när man är kreativ, utan att det handlar om att tänka nya 
tankar, se nya sammanhang. Hon menar att det är viktigt, ur ett framtidsperspektiv, att 
barn uppmuntras till att vara kreativa. Wahlström refererar till Graham Wallas 
antaganden 1926 om att en kreativ process (se bilden nedan) kan delas upp i fyra steg; 
FÖRBEREDELSE, INKUBATIONSTID, BELYSNING följt av BEKRÄFTELSE.   

 

I hennes referat lyfter hon sina tankar kring exempelvis hur mycket bättre en elev 
hypotetiskt skulle skriva en uppsats i skolan om hon fick veta ämnet några dagar 
tidigare, alltså, enligt Wallas fyrstegsprocess, hunnit förbereda sig. Den s k inkubationstiden 
översätts till en tid då man ruvar på sin idé, eller som man i folkmun skulle uttrycka 
det ”sover på saken”. Belysningen handlar om den vändpunkt när en möjlig lösning 
uppenbarar sig, en sorts insikt. Slutligen följt av en utvärdering, test av tillvägagångsätt 
och genomförande (Wahlström, sid. 33-34). 

2.4 Fyra begrepp kring lärande: kreativitet, motivation, 
bildning och förståelse 

Kreativitet, motivation, bildning och förståelse, fyra begrepp som dyker upp på flera 
ställen kring läroprocessen: i forskningen, i den politiska debatten och i kursplaner och 
programmål för yrkesprogrammet. I följande avsnitt lyfts olika definitioner och 
tolkningar av begreppen. 

2.4.1 Kreativitet  

NE (Nationalencyklopedin) definerar ordet kreativitet enligt följande: "kreat iv i t e t  
(bildning till latin cre'o 'skapa', 'frambringa'), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade 
perspektiv. Flera studier inom området visar att kreativitet inte är synonym med intelligens i vanlig 
bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla produkter på konstnärliga, vetenskapliga 
eller tekniska fält."  
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Sigmund Freud menade att det handlar om processer mellan det medvetna och det 
omedvetna och att kreativitet är ett uttryck för de spänningar som frigörs vid 
konflikter mella dessa. Pragmatiska forskare ser kreativiteten som ett kognitivt tillstånd 
för mentala blockeringar att hävas, medan Míhaly Csikszentmihalyi menar att kreativa 
personer är orädda och målmedvetna och att de under processen ofta upplever en s k 
“depersonalisation” 1 vilket kan balansera mellan att anses som ett psykiskt friskt och 
ett psykiskt sjukt tillstånd, samt att kreativa personer ofta kan upplevas som själviska 
och arroganta (Csikszentmihalyi, M.,1997).  

I en annan forskning kring kreativitet förklaras begreppet som “…kreativitet handlar om 
en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar.”. Vidare 
beskrivs kreativitet (i samma forskningsresultat) som något nytt och originellt samt att 
det ska uppskattas och vara användbart, vissa menar också att kreativa produkter ska 
vara genomförbara (Tema Kreativitet, www.forskning.se, 12-03-30). Stor del av 
forskningen säger att det finns flera platser runt om i världen som anses främja 
kreativitet mer än andra, men att det egentligen inte har så mycket med den fysiska 
miljön utan mer handlar om människorna som befinner sig på platserna, dvs. den 
psykiska och sociala miljön. Man är också på många håll överens om att flera som 
tänker kreativt tillsammans når större framgång och resultat än vad enskilda individer 
gör. Två exempel på det är Sigmund Freud och Albert Einstein som båda lyfts fram 
som stora individualister. I själva verket tog de ofta intryck av andra i olika miljöer 
innan de kom fram till sina teorier (Ibid.).  

En aspekt är alltså huruvida miljön påverkar den kreativa processen i skolan eller inte. 
Enligt forskaren Soh, från Singapore, så finns det nio kriterier för att undervisningen 
ska vara kreativ; självständigt lärande, baskunskaper, flexibelt tänkande, 
samarbetsinriktad lärandemiljö, självutvärderande arbetssätt, elevinflytande, 
uppskjuten bedömning, breddande av kunskap och villkor samt förmåga att 
hantera frustration och motgångar. Dessa kriterier rör alltså både den fysiska och 
psykiska miljön i skolan (Tema Kreativitet, www.forskning.se, 12-03-30).  

 

2.4.1.1 Så definerar respondenterna begreppet ”kreativitet” 

Respondenterna får först möjligheten att själva definiera ordet och dela med sig av 
sina spontanta tankar kring det, följt av att de får höra Nationalencyklopedins 
definition, uppläst: 

 "kreat iv i t e t  (bildning till latin cre'o 'skapa', 'frambringa'), förmåga till nyskapande, till frigörelse 
från etablerade perspektiv. Flera studier inom området visar att kreativitet inte är synonym med 

                                                      

1 Depersonalisation är en känsla av overklighet, och en osäkerhet på sin identitet. Den drabbade individen känner vanligtvis inte igen sin 

spegelbild och beklagar ofta över att livet känns som ett skådespel/en film, saker och ting känns overkliga, eller suddiga. Behandlingen mot 

depersonalitet står i psykodynamisk terapi och behaviorism-terapi, men i de flesta fallen så försvinner störningen av sig själv.  
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intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla produkter på 
konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält."  

Alla tre respondenter svarar att kreativitet, för dem, handlar om att skapa och komma 
på nya idéer; forma och vara påhittig. En av dem lägger till att man också kan vara 
kreativ inom teoretiska ämnen, då det mer handlar om att hitta nya lösningar. Efter att 
ha hört NE’s definition reagerar två av respondenterna på att ”… kreativitet inte är 
synonym med intelligens i vanlig bemärkelse.”, och håller med om att det är stor skillnad. 
Framförallt att kreativitet, enligt respondenterna, inte går att mäta på samma sätt som 
man mäter intelligens med IQ-test. En av respondenterna anser att det var uppenbart 
att de elever som utmärkte sig som extra kreativa i klassrummet inte alltid var de som 
hängde med i viktiga diskussioner eller presterade högt inom de teoretiska ämnena. Ett 
annat av hennes argument, för att kreativitet inte är mätbart, är att det handlar om 
personlig smak och tycke! Att en person kan upplevas kreativ på olika sätt, beroende 
av omgivningens smak. Hon ändrar sig delvis sedan och återkopplade till NE’s 
definition ”…till frigörelse från etablerade perspektiv.” och menar att det skulle kunna vara 
ett sätt att mäta hur kreativ en idé är – om den aldrig har genomförts tidigare, eller är 
så pass nytänkande att den uppfattas som oetablerad. Hon menar också att man inte 
kan säga att man har varit kreativ om man skapar något som en klasskompis eller 
någon annan har gjort tidigare, dvs. när man kopierar någon annans idé. Ytterligare ett 
perspektiv som två av respondenterna diskuterar (dock inte med varandra, då 
intervjuerna gjordes enskilt) är huruvida det ges möjlighet att vara kreativ inom 
vetenskapliga och tekniska fält, samt teoretiska program på gymnasiet. Om man är 
kreativ på ett sätt som skiljer sig från att vara kreativ inom estetiska områden? Båda 
anser, mer eller mindre, att en person som är verksam inom estetiska områden är 
kreativ och skapar med händerna – medan en person som är kreativ inom 
vetenskapliga och teoretiska områden skapar med huvudet, att ”det sitter mer i hjärnan” 
som en av respondenterna väljer att uttrycka det. Båda resonerar även kring 
slutprodukterna/resultaten. Att de oftast skiljer sig från varandra – beroende på om 
personen, som har varit kreativ, har skapat med händerna eller huvudet. Den tredje 
respondenten anser att det måste finnas något unikt eller originellt med 
slutprodukten/resultatet.  

2.4.2 Motivation  

Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi, påstår att motivation och nyfikenhet är 
oerhört viktigt för att en individ ska kunna utveckla sin kreativitet (Csikszentmihalyi. 
2004). Kognitionsforskare Peter Gärdefors har i sin bok ”Lusten att förstå” (2010) 
fokuserat på att beskriva hur motivation och förståelse hänger ihop. Det tyngsta 
argument är att båda aspekterna är gemensamma för informellt och formellt lärande.2 
Gärdenfors problematiserar och ställer sig frågor som varför dagens skola, som står 
för det formella lärandet, tenderar att döda många elevers motivation, trots att det står 
utskrivet i läroplanen att undervisningen ska syfta till att eleverna ska utveckla sin 
nyfikenhet och lust att lära. Vidare kritiserar han pedagogisk forskning och menar att 
den till stor del, ur ett samhällsvetenskapligt pespektiv, har fokuserat på hur 
läroplanerna har fungerat och att kartlägga de sociala strukturerna i skolan, istället för 
att enligt Gärdenfors, ur ett humanistvetenskapligt perspektiv, fokusera på frågor kring 

                                                      

2 Gärdenfors (2010) beskriver informellt lärande som det lärandet som sker utanför skolan och formellt lärande för det 

lärande som sker innanför skolans väggar (min egen sammanfattning av Gärdenfors beskrivning). 
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motivation och förståelse; ”hur får man eleverna att begripa vad de lär sig?” (Ibid., sid.22). 
Albert Einstein skall ha sagt följande ”Det är ett mirakel att nyfikenheten överlever den 
formella utbildningen” inte helt olikt Gärdenfors beskrivning av dagens skola. För att 
förstå vad motivation är delar flera forskare, tillsammans med Gärdenfors, upp 
motivation i inre och yttre motivation.  

 

2.4.2.1 Inre och yttre motivation 

Inre motivation kan enkelt beskrivas som det som driver individen till att känna 
tillfredsställelse genom själva aktiviteten, exempelvis när man vill lära sig att simma 
eller utövar/lär sig ett intresse. Medan yttre motivation är belöning, bekräftelse, betyg 
eller straff, dvs. när man gör något för att uppnå något annat än tillfredställelsen 
kopplat till aktiviteten, exempelvis när man simmar 1000 meter för att bli godkänt i ett 
av momenten i ämnet Idrott&Hälsa i skolan. I den äldre pedagogiken användes ofta 
fysisk bestraffning som yttre motivation inom skolan, något som i dag är helt ersatt av 
betyg, omdömen och mer pskykiskt kännbara straff som kvarsittning (egen 
sammanfattning av Gärdenfors beskrivning av inre och yttre motivation i boken 
”Lusten att förstå”, 2010).  

 

2.4.2.2 Ett sociokulturellt perspektiv   

Roger Säljö förespråkar det sociokulturella lärandet i sin bok ”Lärande i praktiken” 
(2010) som skiljer sig en del från Gärdenfors övertygelse om att vi föds med att 
naturligt vilja lära oss och att motivationen kommer inifrån, att det är en förutsättning 
för att meningsfullt lärande ska uppstå. Säljös perspektiv grundar sig i den ryske 
psykologen Vygotskys utvecklingssyn, och kan kort sammanfattas med att 
kommunikation är den viktigaste komponenten i en inlärningssituation.  

 

2.4.2.3 Så definerar respondenterna begreppet ”motivation” 

Två av respondenterna anser att kreativitet och motivation hänger ihop. På frågan vad 
som kommer först, hönan eller ägget? svarar en av dem att de kan komma samtidigt, men 
också att båda kan komma först ”Man kan ju känna sig motiverad och sedan komma på 
kreativa tankar och det kan ju också börja med att man är kreativ och sedan hittar motivationen i 
det”. Den andra av respondenterna tycker att det är svårt att definiera ordet med ger 
flera exempel på när hon kände sig motiverad under utbildningen och kopplar det flera 
gånger till lust och att en uppgift måste ha varit rolig för att ha gjort henne motiverad. 
Att utmana sig själv har också alltid motiverat henne, något hon tror hänger ihop med 
tidigare idrottsår. Men det handlar inte bara om att vinna och uppnå ett visst resultat, 
snarare att visa för henne själv att hon kan och vågar! Den tredje respondenten 
beskriver ordet motivation som känslan när hon verkligen tyckte om en uppgift i 
skolan. Om hon inte direkt tyckte om den så brukade hon peppa sig själv och tänka på 
vad hon i slutändan skulle få ut av att göra uppgiften.  
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2.4.3 Bildning 

”Människan måste bildas om hon skall bli människa” (Johan Amos Comenius, citat ur 
boken ”Lärande och bildning i en globaliserad tid”, 2010, sid. 3). Enligt boken 
”Bildning” (Burman, A., Sundgren, P. red., 2010) så har det bildningsbegrepp som 
tidigare har förekommit i samhälls- och utbildningsdebatter fått en tydlig renässans. I 
dag diskuteras begreppets betydelse och vikt ur ett globalt perspektiv, framförallt lyfts 
tyskt bildningstänkande samt den amerikanska liberal educationstraditionen, medan 
den svenska bildningstraditionen, enligt författarna, har fallit i glömska. I boken 
presenteras 24 texter om bildning, som alla tillsammans beskriver en stor del svensk 
bildningstradition från tidigt 1800-tal till 2000-talet. Författarna har gjort ett urval av 
texter i ett försök att ge en nyanserad bild med en bredd av ståndpunkter och 
utgångslägen. I början av 1800-talet var den högre institutionaliserade utbildningen 
mycket omtalad. Man pratade om bildning, utbildning och uppfostran som 
synonymer. Under början av 1900-talet dominerades psykologin av behaviorismen. 
Det centrala var att individens lärande endast förklarades som kopplingar mellan 
stimuli och responser. Men det visade sig längre fram att det inte var tillräckligt. Så vad 
är bra lärande? Det finns enligt forskningen olika mål med lärande, bl.a. två 
västerländska; det första handlar om att forma individer till socialt, politiskt och 
ekonomiskt anpassade samhällsmedborgare >> med andra ord nyttiga i samhället>> 
medan det andra handlar om att skolan och samhället ska utformas för att främja 
individens utveckling och den egna potentialen så lång som det är möjligt. Två mål 
som ofta kan vara svåra att hitta en balans mellan. En person som har tittat närmare på 
mål med utbildning ur ett historiskt perspektiv är Sven Eric Liedman i boken ”Ett 
oändligt äventyr” (2002). Han menar bl.a. att en av de största kunskapsfrågorna är hur 
man ska kunna hävda sin egen mening i det kaos som har bildats i vårt samhälle, bland 
medier och upplysningar, insikt och fördomar.  

Under 1900-talet kom ett antal alternativa utbildningsformer; ABF (Arbetarnas 
Bildningsförbund), folkbildningsrörelser, mfl. i vilka ambitiösa arbetare fick 
möjligheten att bilda sig. I dag diskuterar vi återigen vilken roll högskolorna ska spela i 
vårt samhälle (Burman,A., Sundgren,P. red., 2010). Samtliga diskussioner som förts av 
bildningsförespråkare sedan början av 1800-talet har en sak gemensamt; de har alla lyft 
bildning som en kontrast mot det samtida utbildningsväsende som uppfattats som 
”nyttoinriktat” och ”alltför mekaniskt traderande” (Burman och Sundgren, 2010, sid.11). 
En vanlig uppfattning av begreppet bildning är att det handlar om ”…en allsidig, 
fördjupad kultivering av hela människan.” (Ibid.). I början av 1900-talet så formades ett 
skolsystem som till viss del lever kvar i dag, med den skillnaden att i dagen skola ligger 
fokus på den som lär, inte på den som lär ut (Marton et al., 2000). 

 

2.4.3.1 Så definerar respondenterna begreppet ”bildning” 

När respondenterna får definiera ordet bildning är det två ord som nämns i samtligas 
definition; kunskap och teoretiska ämnen. Respondenterna diskuterar om det är någon 
skillnad på orden bildning och utbildning och konstaterar att bildning är något man 
har med sig efter en utbildning. Det dröjer länge innan en fortsättning kommer. Alla 
tre har lättare att beskriva en bildad person, snarare än att definiera själva ordet 
bildning. En av respondenterna tar upp sin mentor som ett exempel på en person som 
hon ansåg bildad under skoltiden; dels för att hon kunde mycket om många olika 
saker, men också för att hon hade förmågan att göra eleverna intresserade av det hon 
kunde, som hon beskriver det ”Att ha social kompetens...”. Tecken på att en person är 
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bildad, skulle enligt respondenterna, vara klädseln, språket, hållningen, hur de hänger 
med i ett samtal som handlar om någon de inte känner till så väl på förhand, som 
exempelvis i samtalet med en florist om blomsterarbeten. Förmågan att göra sig 
förstådd och att kunna medla sig med människor i olika samhällsskikt och med olika 
bakgrund, är också exempel på att vara en bildad människa, enligt en av 
respondenterna.  

2.4.4 Förståelse 

”Nära knuten till kommunikation och undervisning är vår inlevelseförmåga. Att kunna leva sig in i 
en annans värld är en form av förståelse som är fundamental för alla sociala aktiviteter  – lärande och 
undervisning i synnerhet.” (Gärdenfors, 2010, sid.61). Gärdenfors menar också att det är 
viktigt att läraren är uppmärksam på att alla elever hänger med och har fokus, 
framförallt att förståelse finns om någon inte är uppmärksam. Han beskriver känslor 
och motivation som drivkrafter för lärande. Förståelse kan på så sätt kopplas ihop med 
både kunskapsområden och emotionella områden. När information tas in, vilket enligt 
Kolbs inlärningsteori kan ses som en blandning av abstrakt tänkande och våra 
upplevelser, så handlar förståelse om hur vi bearbetar den informationen. Det gör vi 
genom reflektioner, observationer och genom att experimentera oss fram. Den 
amerikanske professorn och psykologen David Kolb menar att förståelse kan uppnås 
först när praktik och teori kopplas ihop med varandra och när när det finns en 
erfarenhet att reflektera över (Kolb, 1984). 

 

2.4.3.1 Så definerar respondenterna begreppet ”förståelse” 

En av respondenterna tycker inledningsvis att det är svårt att definiera ett ord som 
förståelse. Hon menar att det inte är något konkret, att det inte finns något facit så att 
man vet om man har förstått rätt. Vidare säger hon att alla förstår olika och att det 
handlar om tolkningar. Hon upplever ändå att hon inte har haft några svårigheter med 
att förstå vad yrket florist går ut på i stort och anser att hon länge har haft fallenhet för 
yrket. En annan förklarar ordet på följande sätt: ”Alltså, när man förstår innebörden av ett 
ämne eller vad en lärare förklarar …när det går upp för en och man vet vad det handlar om 
liksom.”. Den tredje respondenten kopplar ordet förståelse till sympati, när man förstår 
hur en annan person mår/upplever en situation eller när man förstår hur en lärare har 
tänkt inför en uppgift.  

2.4.4 Begreppens betydelse för respondenternas upplevelser  

En av respondenterna resonerar som så att allt hänger ihop, utan inbördes ordning 
och att hon har fått med sig mycket kreativitet, motivation och viss bildning från 
skolan – dock smalt – och störst förståelse från praktikperioderna. En annan tycker 
också att hon har fått med sig alla bitar, men mest kreativitet. Även hon funderar länge 
på hur de hänger ihop och vilken betydelse de har haft för hennes upplevelser av 
gymnasietiden. Hon säger slutligen; “kreativitet och motivation tycker jag hänger ihop, även 
bildning och motivation hänger ihop, och förståelse hänger ihop med bildning… ja men alla hänger ju 
ihop, jag skulle nästa vilja dra ett streck mellan alla (skratt)”. Den tredje respondenten anser 
att utbildningen till en början gav henne motivation följt av förståelse för att kunna 
vara kreativ. “Om man inte har förståelse för vad andra gör, vad som har funnits eller vad som 
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komma skall, så tror jag att det är svårt att komma på något nytt!”. Sedan leker hon med 
tanken att man också kan vända på det och tänka att det kan börja med motivation 
och kreativitet för att utveckla en förståelse, och att det är först när man är klar med 
det som man kan kalla sig själv för bildad.    

2.5 Upplevelsebaserat lärande 
David A Kolb anser, med stöd i Jean Piaget, John Dewey och Kurt Lewins forskning, 
att inlärningsprocessen är uppdelad i fyra stadier som tillsammans bildar en lärocirkel. 
Kolb har utvecklat en upplevelsebaserad teori utifrån denna forskning som innebär att 
vi människor tillgodoser oss själva med kunskaper genom att bearbeta och ta in 
information, vilket är en medfödd process. Vi föds med reflexer och det vi upplever 
drar vi slutsatser av (Kolb, 1984).  

 

2.5.1 Divergerande inlärningsstil 

Personer med inlärningsstilen ”divergerande” har ett större intresse för människor än 
för fakta. De söker sig ofta till kulturella yrken och använder flera olika perspektiv när 
de bearbetar sina upplevelser. Personer med divergerande tänkande är bra på att 
producera idéer och kommer ofta på fler användningsområden för exempelvis ett 
material inom industri eller hantverk (Kolb, 1984). 

2.5.2 Assimilativ inlärningsstil 

Personer med assimilativ inlärningsstil är tvärtom mer intresserade av fakta, än av 
människor. De bearbetar sina upplevelser med hjälp av modeller och abstrakta tankar, 
det är viktigare att en teori är logisk än att den praktiskt går att genomföra. Dessa 
personer söker sig ofta till vetenskapliga yrken (Ibid.). 
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2.5.3 Konvergent inlärningsstil 

Personer med konvergent inlärningsstil föredrar tekniska uppgifter före sociala. Att 
experimentera och söka lösningar på problem ligger i deras natur och de söker sig ofta 
till yrken med krav på specialistkunskaper inom teknik och vetenskap (Ibid.). 

2.5.4 Ackommodativ inlärningsstil 

Slutligen har vi personerna med ackommodativ inlärningsstil. De provar sig fram och 
använder sig av sin intuition, snarare än logik. Dessa personer föredrar korta mål och 
att samarbeta med andra för att nå målen. Typiska yrken är försäljare eller 
projektledare inom marknadsföring (Ibid.). 

2.5.5 Balansen i upplevelsebaserat lärande 

Enligt Kolb (1984) så krävs det balans för att kunna fullfölja cirkeln, han kallar det för 
”den balanserade inlärningsstilen” – när det finns lika mycket utrymme för att tänka, 
känna, reflektera och göra. Han menar att exempelvis rädsla kan blockera 
inlärningsprocessen, därför är känslor en viktig del i lärocirkeln. Även handling är en 
viktig del eftersom det är i handlingen som teori möter praktik. Det finns andra 
teoretiker som har kompletterar och funderat vidare kring Kolbs inlärningshjul, bla. 
genom att titta på vad som händer vid obalans mellan inlärningsstilarna. Det är dock 
inget som författaren i det här arbetet har valt att fördjupa sig i.  
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3. Syfte och frågeställningar  
Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och 
upplevelser av sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med 
inriktning florist.  

Alla tre tog studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma florister. 
Respondenterna har fått svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, 
bildning och förståelse ur ett retrospektiv (återblick) för att lyfta fram vad de minns 
från sin utbildning. Författaren har tittat på teorier om upplevelsebaserat lärande och 
vilka slutsatser man kan dra av det.  

3.1 Huvudfrågeställningar  
• Hur har respondenterna upplevt sin gymnasieutbildning utifrån den fysiska 

och psykiska miljön: lokaler, relationen till lärare, handledare på 
praktikplatserna och klasskamrater? 

• Vilka moment och delar i gymnasieutbildningen minns respondenterna och på 
vilka sätt har de påverkat deras kreativitet och motivation? 

• Vilka övriga faktorer har påverkat respondenternas upplevelser av sin 
gymnasieutbildning? 

• Vad upplever respondenterna att de har fått med sig från sin 
gymnasieutbildning? 

• Vilka förändringar och förbättringar skulle respondenterna föreslå för 
hantverksprogrammet, om de fick fria händer? 

3.2 Avgränsningar 
Hela arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och har en författare. Tre respondenter har 
tillfrågats av totalt tolv före detta elever som gick i samma klass, på 
Hantverksprogrammet med inriktning florist, 2008-2011. Alla tre var positiva till att 
delta från början. För att få ett bredare och mer representativt resultat borde hela 
klassen ha deltagit i undersökningen, men på grund av arbetets omfattning och tidsram 
så avgränsades arbetet till tre djupare kvalitativa intervjuer. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Eftersom syftet med undersökningen har varit att lyfta kvalitativa upplevelser så föll 
valet av metod på att genomföra intervjuer. Eftersom respondenterna bor i en annan 
del av Sverige, än vad författaren gör, så genomfördes de via programmet Skype – ett 
kommunikationsprogram på internet.  

4.1.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Samtliga tre intervjuerna har följt en semistruktur där frågor om fyra begrepp har 
ställts som förefaller relevanta för undersökningens syfte (Jacobsen, 1993). 

4.1.2 Bakgrundssamtal 

Ca trettio minuters samtal har förts med kognitionsforskaren Peter Gärdenfors, via 
Skype. Detta samtal genomfördes för att författaren skulle få en tydligare bild av 
Gärdenfors teorier och forskningsarbete, som sedan har används i bakgrunds- och 
diskussionsavsnittet.  

4.1.3 Litteratur 

Litteraturen som återfinns i referenslistan har studerats och används i framförallt 
bakgrundsavnittet, men också i metod- och diskussionsavsnittet. Ett urval av litteratur 
har gjorts utifrån nyckelorden; floristprogrammet ⋅ kreativitet ⋅ motivation ⋅ bildning ⋅ förståelse ⋅ 
Lpf 94 ⋅ GY11 ⋅ upplevelser, samt metodik och sökord som forskningsetiska principer och 
kvalitativ semistrukturerad intervjuteknik. 

4.1.4 Elektroniska filer och övriga källor 

Sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar och avhandlingar har gjorts i databaserna 
Libris och SwePub. 

4.2 Urval 
Tre före detta elever, i dag verksamma florister, från samma klass tillfrågades utifrån 
ett tidigare möte med dem, då som elever. Alla tre är i dag i tjugoårsåldern och tog 
studenten förra året (2011). Samtliga är av det kvinnliga könet och bor fortfarande 
hemma hos sina föräldrar. Vid första mötet med respondenterna gav de intryck av att 
vara både lika och olika varandra, samt att de umgicks med de flesta i klassen, vilket 
gjorde att just dessa tre tillfrågades först. Urvalet har inte gjorts utifrån enskilda 
utmärkelser, betyg eller andra prestationer, utan snarare utifrån tillgänglighet, attityd 
och tidigare bemötande.  

4.2.1 Kort beskrivning av de tre respondenterna 

”Annika”, ”Hanna” och ”Lisa”, alla tre 20 år, arbetar i dag som florister och bor 
fortfarande hemma hos sina föräldrar.  
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Annika har en fast anställning, minst 70%, på en handelsträdgård med en 
snittblomsavdelning, som ligger i utkanten av en mindre stad. Hon får göra allt från att 
följa med på inköpsmässor till att ta emot kunder i butiken och göra bud.  

Hanna jobbar som timanställd i en blomsteraffär, som ligger i en mindre ort, och läser 
även en konstkurs vid sidan av. Hon har inte kommit fram till vad hon vill satsa på 
men är intresserad av design och inredning, vilket hon funderar på att läsa vidare 
inom.  

Lisa har en fast anställning på ca 55% på en mindre handelsträdgård med en 
snittblomsavdelning, som ligger i en mindre ort. Hon säljer mest krukväxter men utför 
även de dagliga blomsterbuden och snittblomsbinderierna.  

4.3 Genomförande av undersökning 
Tre kvalitativa forskningsintervjuer har enskilt genomförts via programmet Skype och 
samtidigt spelats in via röstmemo på en mobiltelefon. Varje intervju har haft en 
grundläggande semistruktur; beskrivningen  som lyfter fakta, argumentat ionen som 
följer ett sorts slutsatssystem, samt berät te l sen som handlar om handlingar, orsaker 
och verkan (Jacobsen, 1993). I huvudsak ställdes öppna frågor och varje intervju tog 
ca 60 minuter att genomföra. I efterhand har samtliga intervjuer ordagrant 
transkriberats och sedan bearbetats med ett, för projektet, relevant urval av frågor och 
svar som slutligen har redovisats i resultatavsnittet samt studerats, diskuterats och tolkats 
i diskussionsavsnittet.  

Alla tre intervjuerna genomfördes som ett samtal mellan författaren och respondenten. 
Frågorna som ställdes var nedskrivna innan och följdes av spontana följdfrågor som 
dök upp under samtalets gång för att inte begränsa respondenternas utrymme för 
tankar och reflektioner. För att respondenterna skulle öppna sig och känna förtroende 
anpassades språket till ett gemensamt avslappnat ”vardagsprat”. Även intervjuarens 
reaktioner har varit spontana, naturliga och uppriktiga, exempelvis att skratta med 
respondenten, för att förtroendet skulle upprätthållas genom hela samtalet (Jacobsen, 
1993).  

4.4 Etiska överväganden 
I valet av metod och undersökningsområde har författaren haft den självklara 
utgångspunkten att ta forskningsetisk hänsyn till respondenterna genom att följa det  
s k individskyddskravet – att inte fysiskt skada, förödmjuka eller kränka någon. Alla tre 
respondenter har frivilligt ställt upp på att intervjuas och har haft möjligheten att både, 
när som helst, avbryta sitt deltagande samt ta del och läsa material innan det 
publiceras. Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna information (enligt 
informationskravet) om undersökningens syfte, om vad det skulle ställas frågor, samt 
på vilket sätt arbetet kan komma att användas, dvs. endast i forskningsändamål (enligt 
nyttjandekravet). Respondenterna har godkänt att intervjuerna spelades in och att 
deras svar har redovisats i resultatavsnittet samt diskuterats och tolkats i 
diskussionsavnittet. Alla tre har fyllt 18 år och gett samtycke både i förhand och i 
efterhand till redovisning av rapporten, i enlighet med samtyckeskravet. Alla berördas 
identidet har skyddads genom utbytta personnamn och ortsnamn enligt 
konfidentialitetskravet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2012-06-08).  
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4.5 Metodkritik 
I en intervju styrs alltid respondenten direkt, eller indirekt. Utifrån de svar som har 
getts har följdfrågorna kunnat gå åt olika håll, därför var 33 av de totalt ca 60 frågorna 
som ställdes förberedda och nedskrivna för att skapa en bra balans mellan direkt och 
indirekt styrning. Konsten att lyssna och uppfatta signaler har varit avgörande för 
resultatet och metoden kan därför medföra viss risk för att man ”missar” viktig 
information eller upplevelser, som kunde ha kommit till tals om en annan fråga hade 
ställts. Den indirekta styrningen gör att samtalet är kontrollerat, men följer en röd tråd, 
vilket är att föredra i en kvalitativ undersökningsmetod som en samtalsintervju 
(Jacobsen, 1993). Frågorna har legat på minst tre nivåer; den första nivån har handlat 
om att ställa frågor om färdiga upplysningar, exempelvis frågor om nuvarande 
arbetsplats eller bostadsort. På den andra nivån ställs frågor till minnet, vilket innebär 
en omtolkning av det respondenten minns eftersom man bearbetar upplevelser under 
tiden som gått sedan det utspelades. Ett exempel är om intervjuaren ställer en fråga 
om respondentens första intryck av skolan. Den frågan kan få olika svar om den ställs 
vid flera tillfällen, beroende på vad respondenten faktiskt minns och om upplevelsen 
är förknippad med ett visst känslo- eller hälsotillstånd. På den tredje nivån efterfrågas 
att respondenten svarar med fantasi, exempelvis när denne får leka med tanken kring 
att göra valfria obegränsade förändringar i utbildningen. Här är det inte säkert att den 
riktiga fantasin avslöjas utan kanske, med hjälp av betänketid, ”hyfsas” till innan den 
uttalas (Jacobsen, 1993). Metoden har valts för att få så användbara svar som möjligt, 
för en yrkeslärare.  

Respondenternas definitioner av, och tankar kring, de fyra begreppen tas upp i 
bakgrundavsnittet för att du som läsare ska kunna läsa resultatkapitlet och känna till 
vad som ligger till grund för deras svar. En sorts säkerställning att respondenterna har 
haft ett gemensamt språk och pratat om samma begrepp.  

En av respondenterna anser att hon har fått möjligheten att tänka tillbaka på sin 
utbildning på ett sätt som hon inte har gjort tidigare, tack vare de frågor som ställts 
under intervjun. 
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5. Resultat 
Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och 
upplevelser av sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med 
inriktning florist. Alla tre tog studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma 
florister. Respondenterna har fått svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, 
motivation, bildning och förståelse ur ett retrospektiv (återblick) för att lyfta fram vad 
de minns från sin utbildning. Under hösten 2011, efter att respondenterna hade tagit 
studenten, påbörjades övergången från Lpf 94 till den nya gymnasiereformen GY11.  

De tre respondenterna har fått arbetsnamnen ”Annika”, ”Hanna” och ”Lisa”. 
Respondenterna fick även svara på frågor om vad de skulle göra för eventuella 
förändringar/förbättringar på Hantverksprogrammet, om de fick fria händer. Dessa 
svar presenteras i slutet av resultatet efter en kort resultatsammanfattning.  
 

5.1 Respondenternas upplevelser av den fysiska pch 
psykiska miljö i skolan 

5.1.1 Den fysiska miljön – skolans lokaler 

Alla tre respondenterna beskriver skolan som en mycket fin och välskött skola. Hanna 
säger exempelvis att ”Det är inte en klotterskola direkt…” Vidare beskriver 
respondenterna att skolan kändes stor, luftig och inspirerande på många sätt: dels tack 
vare den stora trädgården utomhus där eleverna fick plocka material året om, men 
också tack vare klassrumsmiljöerna med rymliga kylar fulla av blommor, många böcker 
och tidningar att bläddra i, osv.  

5.1.2 Den psykiska miljön – relationen till lärare och klasskamrater 

Samtliga upplever att det var en familjär känsla från början, när de mötte lärare och 
andra elever i korridorerna, att alla hälsade trevligt på varandra. Det märktes att de gick 
på en ”liten” skola, trots att lokalerna och området var stort.  

Framförallt en av floristlärarna kunde få Hanna att känna sig kreativ, som hon 
uttrycker det ”Jag hade en favoritlärare bland floristlärarna som jag tyckte var väldigt kreativ och 
spred inspiration liksom. Hon var lite så som person; man såg verkligen att hon levde sig in i allt hon 
pratade om själv, att hon själv var inspirerad av det hon pratade om! Det kändes liksom… och att 
hon verkligen kunde prata för ämnet”. 

Annika beskriver det som att mycket hängde på läraren i en kurs, i alla fall när det 
gällde att bli motiverad i skolan. Om läraren presenterade en uppgift på ett bra och 
inspirerande sätt, då blev hon mer motiverad till att prestera bra, tillbaka. 

Alla tre respondenterna nämner sin gemensamma mentor, kärnämneslärare, som en 
viktig person under utbildningen. Att det var hon som gav det bästa intrycket från 
början, hon som brydde sig mest och var förtroendeingivande. Lisa berättar att det var 
hon som kunde vända en dålig dag till att kännas bra igen, för att det var hon som 
kände henne bäst och visste hur hon skulle få henne motiverad och stark igen. Lisa 
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upplever också att teorilärarna, bl.a. mentorn, generellt var bättre på att skapa starka 
band till eleverna och visade större intresse för dem, än vad floristlärarna gjorde. Hon 
berättar också att relationen till floristlärarna förändrades under sista året, att hon inte 
kände sig sedd eller förstådd, vilket gjorde att hon kände sig mer omotiverad och 
tvekade vid flera tillfällen på yrkesvalet. Hon menar att floristlärarna ofta hade skilda 
åsikter om vad som var en nyskapande och kreativ idé, vilket kunde leda till att hon 
tappade suget och upplevde dagen som ”en dålig dag”. Humöret kunde vara en 
avgörande faktor för hennes kreativitet! En annan kurs som också kunde dra ner Lisas 
humör och motivation var estetlektionerna, kursen Estetisk verksamhet, som i hennes 
ögon var totalt onödig. Hon upplever att läraren till stor del satt och fikade i 
personalrummet och att den lektionstiden kunde ha lagts på viktigare kurser.  

5.2 Respondenternas upplevelser av utbildningens 
olika moment och delar 

5.2.1 De första praktiska momenten 

Under sista halvåret på högstadiet, i nian, fick alla tre respondenterna möjligheten att 
prova på floristprogrammet under ett besök på skolan. Alla tre minns tydligt att de fick 
göra en brudbukett i en oasishållare. Varför de minns arbetet så väl tror samtliga beror 
på att det var så roligt och nytt. Det fanns många material att välja mellan och det 
kändes lite extra i magen att få testa på att göra något så avancerat som en brudbukett, 
som det första praktiska momentet. Annika minns även att hon fick göra en dörrkrans, 
ett moment som Hanna och Lisa inte minns lika starkt. Alla tre beskriver ”prova på 
dagen” som en omtumlande och snabb dag, med många bra intryck! Annika berättar 
om hur hon överarbetade sin brudbukett och stoppade i så mycket som det var 
möjligt: pärlor, blommor, band, mm. Alla tre tog hem sina arbeten och sparade dem 
länge efteråt. Lisa minns tydligt att de äldre eleverna från tvåan och trean visade henne 
runt i skolan och att det kändes stort att få träffa dem. Alla tre upplever att det hade 
relativt lätt för att jobba praktiskt med blommor, redan från början. Det kändes 
”naturligt”. Ingen av dem hade direkt provat på det tidigare, men upplever att de hade 
en sorts fallenhet för yrket. Det första praktiska momentet, när skolan väl hade börjat, 
minns alla att det var att binda en bukett i spiral. Annika och Hanna minns att två 
andra i klassen hade arbetat lite i en blomsterbutik innan och kunde spiralen, vilket 
gjorde att de kände sig pirriga och nervösa till en början. Men det hade gått över fort 
när alla var på samma nivå inför nästa arbete. Ingen av respondenterna, däremot, 
minns starkt den första teoretiska uppgiften i hantverksteknik. Hanna tror sig vagt 
minnas att lärarna gick igenom alla tekniker och benämningen på dem, men hon är 
inte säker.  

5.2.2 Förutsättningarna för kreativitet och hög motivation under 
utbildningens tre år 

Förutsättningarna för att vara kreativ under utbildningen, har enligt respondenterna 
sett lite olika ut. Annika kopplar sin kreativitet till ”nytändning” och ”inspiration”. Att 
hon sällan kände sig kreativ när hon var stressad utan snarare efter en praktikperiod, 
eller ett studiebesök, där hon fick inspiration. Hanna däremot upplever att hon i stort 
sett kände sig lika kreativ under alla tre åren på gymnasiet, hon kan inte lyfta några 
speciella moment som gjorde att hon kände sig mer eller mindre kreativ. Däremot 
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upplever Hanna att hon också ofta kände sig kreativ inom de teoretiska ämnena, men 
att det kunde vara stor skillnad på hur hon visade det ”Om det är ett konstnärligt får man 
ju göra det mer praktiskt liksom, för att verkligen få fram något. Och i ett teoretiskt så blir det ju 
mer att man… kanske löser ett problem eller… man får inte ut samma slutprodukt riktigt, eller jag 
vet inte…”. Precis som med kreativiteten upplever Hanna att hon i stort sett var 
motiverad under hela gymnasietiden, det var ingen period som hon kände sig mycket 
eller mindre motiverad. Annika däremot minns uttagningen till Skol SM som ett 
tillfälle då hon kände sig extra laddad och motiverad inför att tävla. Hon beskriver 
känslan av att visa för sig själv att hon klarade av att tävla, som viktigare än själva 
slutplaceringen i tävlingen.  

För alla tre har det alltid varit viktigt att förstå det de lär sig, att det har varit avgörande 
för om de har velat lära sig mer eller inte. Hanna säger att hon kände sig mer 
motiverad under utbildningen om hon förstod det hon lärde sig. Ingen av de tre 
respondenterna kommer direkt ihåg några utav målen som enligt Skolverket skall 
presenteras inför varje ny kurs på gymnasiet. De kommer däremot ihåg att lärarna var 
noga med att gå igenom dem, men själva innehållet har ingen av dem lagt på minnet. 
Annika berättar att lärarna visade målen på en overhead, att det ofta gick fort – det 
skulle bara göras – och oftast innan eleverna skulle börja arbeta praktiskt med 
blommor. Hanna tycker att målen var krångligt formulerade och brydde sig inte om att 
försöka förstå dem. Lisa kommer ihåg korta fraser; som “du ska kunna utveckla från idé 
till produkt”.  

En uppgift som Lisa minns starkt från utbildningen var när de fick i uppgift att göra 
en brudbukett med ett vintertema. Hon minns att hon tycker att hon var extra kreativ, 
men att lärarna inte hade tyckt att buketten var tillräckligt estetiskt tilltalande. Hon 
upplevde att hon efter kritiken höll tillbaka sin kreativitet mer och mer och drog sig 
generellt för att sticka ut och prova på nya tekniker och tillvägagångsätt. Hon uttrycker 
sig ordagrant så här: 

”Usch, jag tycker det låter så egenkärt, jag har så svårt för det här med Jante-lagen! Men jag har ett 
bra exempel på när jag själv tyckte att jag var väldigt kreativ och det var när vi hade temabröllop och 
skulle göra en brudbukett med vintertema. Jag valde att använda aluminiumtrådar och silversprejade 
och använde bara orange kvistrosor och gloriosa. Jag silversprejade allt utom blommorna så att de 
skulle skapa de här stora kontrasterna is och eld mot varandra. Det var inget som uppskattades 
dock, ur estetiskt perspektiv, utav mina lärare. Det är det jag menar med att alla har sin smak, jag 
tyckte att jag hade varit jättekreativ och att det var supersnyggt och skulle absolut kunna ha en sån 
bukett själv när jag gifter mig. Det var absolut ingen vanlig brudbukett och inget vanligt corsage jag 
gjorde. Men de tyckte inte att det var estetiskt att spreja med silverfärg.” 

 

5.2.3 Praktikens betydelse 

Annika berättar om sin första praktikperiod och om när en av handledarna ”slängde” 
henne direkt på kassan trots att hon inte hade någon kassavana eller erfarenhet av att 
stå i butik. Hon hade då upplevt det som läskigt, men att det släppte snabbt, något hon 
i dag är tacksam för att hon fick uppleva. Vidare jämför hon med flera av 
klasskompisarna som hon vet inte fick stå i kassan förrän i tvåan eller trean, något som 
hon tror kan ha varit avgörande för deras förståelse för yrkets olika delar. Lisa berättar 
även hon om sin praktik och att det var tack vare den som hon förstod vad yrket, för 
henne, går ut på. Att skolan i dag mer fokuserar på tävlingsbinderi och design, när den 



Malin Westin  

borde fokusera mer på att gå igenom viktiga grunder; som växtskötsel och latinska 
namn. Lisa tror att hon hade känt sig lite lurad, efter utbildningen, om hon inte hade 
haft praktik och fått upp ögonen för att kunderna vill veta så mycket om växter och 
hur man tar hand om dem. Samtidigt förstår hon varför skolan gör så. Hon tror att det 
är för att locka elever och för att det ska vara tre roliga år så att man orkar gå på 
gymnasiet. 

5.2.4 Respondenternas upplevelser av att arbeta i olika 
arbetsformer  

Alla tre respondenterna föredrog att jobba individuellt i en kreativ process, dock utan 
större problem att vara en del av en grupp. Lisa såg sitt ”kontrollbehov” och höga krav 
på sig själv, och sin omgivning, som ett möjligt hinder för att kunna samarbeta kreativt 
med andra, under skoltiden. Hon upplever att det alltid var hon som tog på sig 
ledarrollen i en grupp och tog mest ansvar. Hanna uttrycker det ”Alltså, att jobba i grupp 
kan ju vara lite svårt… jag jobbar nog helst själv, fast bolla idéer med andra kan man ju göra under 
tiden.”. Hon anser till exempel att Annika många gånger bidrog till att hon kände sig 
motiverad, när de bollade idéer under lektionerna. Annika i sin tur tar upp ett exempel 
på att det beror på hur man släpper in någon annan i sin kreativa process, …”sen beror 
det ju mycket på hur mycket läraren släpper in, eller hur mycket man är beredd att släppa in läraren 
och bolla idéer. Jag minns när en tjej gick in som lärarvikarie hos oss, hon var väldigt så här bolla 
med idéer och så, “Om du tänker så…” och väldigt så att hon drog igång kreativiteten. Alltså, 
“Varför valde du just det här?” eller “Hur kommer det sig att du tänkte så?”. Så upplever jag inte 
direkt att någon annan lärare gjorde.”. Vidare berättar hon om första besöket på en 
inköpsmässa, under sin sista praktikperiod. Hon hade då fått börja jobba extra på den 
handelsträdgården hon arbetar på i dag och fick hänga med hela personalgruppen till 
mässan. Hennes chef gav henne, på plats, i uppgift att köpa in material till 
påskskyltningen. Hon fick mer eller mindre panik och visste inte vad hon skulle välja, 
något hon upplever berodde på att hon inte hade fått chansen att planera inköpet 
innan. Hon hade velat hinna skissa och bläddra i tidningar för att ha en tydlig bild i 
huvudet av vad som behövdes. Det slutade med att personalgruppen tog ett eget 
initiativ och gick ihop i ett samarbete i stället, kring samtliga inköp.  

5.3 Övriga faktorer och påverkan i respondenternas 
upplevelser 

Annika lyfter väder och årstider som ytterligare avgörande faktorer för hennes 
kreativitet. Hon kände sig mest kreativ på våren, gärna i solsken, när hon kunde gå ut 
och plocka färskt material, som grenar och ris, att skapa med. Hanna tycker att det 
också handlade om klassrumsmiljön, om det fanns böcker och tidningar att bläddra i 
och få inspiration ifrån. Både Lisa och Hanna nämner framtiden som en stor 
ledstjärna, att vetskapen om att utbildningen faktiskt skulle leda till något, ett jobb eller 
fortsatta studier, var motiverande. 

Lisa lyfter, en för henne, annan viktig faktor; om ett ämne var roligt eller inte, som 
exempelvis Psykologi eller Varuexponeringskursen, som hon beskriver som ”vansinnigt 
rolig!”. Även Annika pratar om den kursen och understryker att läraren alltid gjorde 
henne motiverad, tack vare att hon gjorde kursen så rolig med verklighetstrogna 
uppgifter.  



Malin Westin  

Alla tre rankar höga betyg som en viktig morot i skolan. Annika fokuserade i huvudsak 
på floristkurserna och att få höga betyg i dem, något som hon i efterhand ångrar till 
viss del. Mest för att hon valde bort vissa teoretiska ämnen, som hon i dag tror att hon 
skulle ha större nytta av, än några av de floristkurser som hon är övertygad om att hon 
ändå skulle ha lärt sig ute i branschen efteråt. Hanna och Lisa upplever att de satsade 
ungefär hälften av tiden på hantverkskurserna respektive de teoretiska ämnena. Lisa 
hade svårt att acceptera ett annat betyg än MVG under större delen av sin utbildning.  

5.4 Vad respondenterna upplever att de har fått med 
sig, respektive inte fått med sig från sin utbildning, 
utifrån bildning och förståelse 

Alla tre är överens om att utbildningen i stort sett har varit bra och lett till att de i dag 
kan jobba som florister. Samtliga tre arbetar i dag på en tidigare praktikplats och lyfter 
praktikperioderna som oerhört värdefulla delar i utbildningen. De anser också att de 
har fått stort utrymme för att vara kreativa, med undantag från Lisas upplevelser av 
relationen till floristlärarna under det sista året. På frågan om de upplever att de har 
haft stor nytta av sina betyg i efterhand, så svarar både Annika och Hanna att de har 
haft större nytta av sina färdigheter inom floristhantverket än sina betyg på pappret. 
Lisa svarar direkt att hon hittills inte har haft nytta av sina betyg alls!  

Samtliga får frågan om de känner sig bildade efter sina tre år på gymnasiet, varpå 
Annika svarar att hon inte känner sig så bildad p.g.a. att hon inte har läst tillräckligt 
många teorietiska kurser för att anses som ”allmänbildad”. Hon skäms och är rädd för 
att hon, av andra, ska uppfattas som lite ”dummare”. Hanna känner sig delvis bildad, 
men allt annat är ”färdigutbildad”. Hon tror att man aldrig riktigt kan bli det. Lisa tycker 
att det beror på vad man jämför med. När hon jämför med sin syster, som gick 
Samhällsprogrammet, så känner hon sig inte lika teoretiskt bildad. Men däremot så 
känner hon sig mer bildad inom sitt yrke florist, men att det ibland känns som lite väl 
”smalt” och att det krävs stor arbetslivserfarenhet och baskunskaper om bl.a. 
växtskötsel, för att anses vara bildad inom yrket. På frågan om hur viktigt det är att 
vara bildad inom sitt yrke, svarar hon ”Det viktigaste för mig är att uppfattas som en 
sympatisk och hyfsat mogen människa av min omgivning.”. Annika tycker att det är oerhört 
jobbigt att inte ha den bildning som hon upplever att samhället kräver, det som “gills”, 
och hon förbereder sig för att läsa in vissa ämnen på Komvux till hösten. Hon anser 
sig ha blivit “nötat” med att man bör ha en viss allmänbildning efter tre år på 
gymnasiet. Att träna på att arbeta under tidspress oftare, samt att träna säljsamtal med 
fokus på växtlära, tror Lisa hade ökat hennes förståelse inför yrkeslivet. Hanna tar upp 
kontrastläran som ett exempel. Hon kände många gånger under utbildningen att hon 
inte förstod hur hon skulle arbeta med kontraster, eller varför. I efterhand har hon 
förstått att det inte finns något rätt eller fel, men det tog drygt tre år innan den 
frustrationen lade sig. 

5.5 Resultatsammanfattning 
Respondenterna har fått svara på frågor utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, 
bildning och förståelse ur ett retrospektiv (återblick) för att lyfta fram vad de minns 
från sin utbildning.  



Malin Westin  

Alla tre respondenterna beskriver skolan som en mycket fin och välskött skola. Vidare 
beskriver respondenterna att skolan kändes stor, luftig och inspirerande på många sätt, 
både i utbudet av material och klassrumsmiljön. Samtliga upplever att det var en 
familjär känsla från början, när de mötte lärare och andra elever i korridorerna, att alla 
hälsade trevligt på varandra. De lärare som under utbildningen har visat mest intresse 
för eleverna, varit engagerade och inspirerande, är de lärare som respondenterna pratar 
mest om. Både den fysiska och psykiska miljön, samt relationen till lärarna och de 
andra klasskamraterna, upplever de har påverkat deras motivation i hög utsträckning. 
De anser också att de har fått stort utrymme under sina praktikperioder, och av lärarna 
i skolan, till att vara kreativa, med undantag från en av respondenternas upplevelser 
under det sista året. Men förutsättningarna för att vara kreativ under utbildningen, har 
sett lite olika ut. En av respondent kopplar sin kreativitet till ”nytändning” och 
”inspiration”, att hon sällan kände sig kreativ när hon var stressad utan snarare efter en 
praktikperiod, eller ett studiebesök, där hon fick inspiration. En annan däremot 
upplever att hon i stort sett kände sig lika kreativ under alla tre åren på gymnasiet, men 
hon kan inte lyfta några speciella moment som gjorde att hon kände sig mer eller 
mindre kreativ. Samma respondent upplever att hon också ofta kände sig kreativ inom 
de teoretiska ämnena, men att det kunde vara stor skillnad på hur hon visade det. Den 
tredje respondenten upplever att hon inte fick gehör för sin kreativitet från lärarna, 
framförallt under det sista året, och att det gjorde att hon många gånger höll tillbaka på 
sina idéer och tappade motivation. De första praktiska momenten i utbildningen 
verkar ha fastnat i respondenternas minnen, men däremot inte de första teoretiska. 
Alla tre har föredragit att arbeta individuellt under sin utbildning, men med 
möjligheten att bolla idéer med andra under praktiken och i klassrummet.  

Samtliga är överens om att utbildningen i stort sett har varit bra och lett till att de i dag 
kan jobba som florister. Alla tre arbetar i dag på en tidigare praktikplats och lyfter 
praktikperioderna som oerhört värdefulla delar i utbildningen. På frågan om de 
upplever att de har haft stor nytta av sina betyg i efterhand, så svarar både två av 
respondenterna att de har haft större nytta av sina färdigheter inom floristhantverket 
än sina betyg på pappret. Den tredje svarar direkt att hon hittills inte har haft nytta av 
sina betyg alls! Ingen av de tre respondenterna kommer direkt ihåg några utav målen 
som enligt Skolverket skall presenteras inför varje ny kurs på gymnasiet. De kommer 
däremot ihåg att lärarna var noga med att gå igenom dem, men själva innehållet har 
ingen av dem lagt på minnet. Att träna på att arbeta under tidspress oftare, samt att 
träna säljsamtal med fokus på växtlära, tror en av respondenterna hade ökat hennes 
förståelse inför yrkeslivet. Alla tre respondenterna upplever att de från början har haft 
lätt för att lära sig yrket florist och att de har känts naturligt. Utbildningen har gett dem 
en förståelse för yrkets olika delar och förutsättningar. Däremot så anser ingen utav 
dem att utbildningen har gett dem tillräckligt med bildning, i den bemärkelsen som de 
upplever räknas i samhället.  

5.6 Respondenternas förändrings- och 
förbättringarsförslag på Hantverksprogrammet 

Efter att ha fått information om några av förändringarna efter övergången till den nya 
gymnasiereformen, Gy11, så ger respondenterna förslag på förändringar/förbättringar 
som skulle kunna genomföras på floristprogrammet, om de fick drömma fritt och 
bestämma:  

• Längre praktik och fler veckor under sista terminen i trean 



Malin Westin  

• Bättre vägledning och information till yrkeselever om möjligheterna att läsa 
teoretiska kurser istället för vissa hantverkskurser i de individuella valen – 
utifrån varje elevs individuella förutsättningar, behov och önskemål 

• Bättre fotomiljöer 

• Fler floristkurser under tredje året 

• Gesällprovet bör ingå, kostnadsfritt i slutet av utbildningen 

• Alla bör ha rätt till stora arbetsytor och alltid färskt material under 
utbildningen 

• Fler tillfällen att öva upp hastighet och att arbeta utifrån en bestämd budget 
och kund 

• Möjligheten att få träna på yrkesrelaterade situationer i teoretiska kurser, 
exempelvis att öva på försäljning och service kring växtskötsel och placering.  

• Fler “roliga” inslag i växtläran. Att lärarna bör anstränga sig för att förmedla 
flera olika sätt att lära sig “tunga” och “svåra” delar som exempelvis latinska 
namn eller skadedjur.  
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6. Diskussion 
Det här examensarbetet har syftat till att belysa tre före detta floristelevers tankar och 
upplevelser av sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med 
inriktning florist. Metoden har varit tre kvalitativa längre intervjuer med 
utgångspunkter i fyra begrepp: kreativitet, motivation, bildning och förståelse.  

Resultatet visar att tre elever från samma klass har både liknande och skilda 
upplevelser av sin gymnasieutbildning. Respondenterna upplever att utbildningen i 
huvudsak har handlat om att utveckla kreativitet och att de har fått med sig mest av 
det från sina tre år på hantverksprogrammet. Samtidigt tycks förutsättningarna ha sett 
olika ut för att vara kreativ. Enligt forskaren Soh, från Singapore, så finns det nio 
kriterier för att undervisningen ska vara kreativ; självständigt lärande, 
baskunskaper, flexibelt tänkande, samarbetsinriktad lärandemiljö, 
självutvärderande arbetssätt, elevinflytande, uppskjuten bedömning, breddande 
av kunskap och villkor samt förmåga att hantera frustration och motgångar. En 
respondent pratar mycket om den fysiska miljön och att det var viktigt att hon fick 
inspiration från naturen och årstidens material, APL-platsen, osv. Medan den andra 
minns att hon ungefär var lika kreativ under alla tre åren, varpå den tredje svarar att 
den psykiska miljön var direkt avgörande och samspelet med lärarna. Respondenternas 
relation till mentorn är en utav de få saker som verkar ha drivit dem i samma 
utsträckning. Hon var viktig, en person som alla tre minns. Hon stöttade 
respondenterna både vid framgång och motgång. Begreppet kreativitet och motivation 
vävs ofta ihop i bilden av respondenternas upplevelser av gymnasietiden. Om man 
jämför den bilden med Gärdenfors, Wahlströms, Maslows, Säljös, Freuds med fleras 
olika teorier kring kreativitet och motivation, så kan man se många intressanta 
samband och dra en del slutsatser: 

• Respondenternas upplevelser tyder på att både den fysiska och psykiska 
miljön, humör och samspelet med andra kan spela in i läroprocessen, 
beroende på personens inlärningsstil – i enlighet med Kolbs inlärningshjul, 
men också Säljös teori om sociokulturellt lärande. De bekräftar också att flera 
av Soh’s kriterier för kreativitet är viktiga.  

• Alla tre föredrog att arbeta individuellt med en kreativ idé framför att 
samarbeta med andra klasskamrater. En av respondenterna nämner förvisso 
att hon ibland bollade sina idéer med en av de andra respondenterna, men att 
det var först när hon hade valt att genomföra sin idé. Detta kan liknas till den 
kreativa fyrstegsprocessen som Wahlström refererar till.  

• Alla tre respondenterna pratar mycket om lust, inspiration och att det var 
viktigt att uppgifterna var roliga, för att de skulle känna sig motiverade till att 
vara kreativa. Något som stämmer överens med Gärdenfors teorier om lust 
som en av de viktigaste drivkrafterna. Det är de första praktiska uppgifterna 
som respondenterna minns bäst, de som de beskriver som roligast och mest 
utmanande.  

• Två av respondenterna upplever att stress, humör och bristande 
kommunikation i samspelet med andra kunde begränsa deras kreativitet, vilket 
kan tolkas som att kreativitet inte är lika grundläggande som Wahlström 
hävdar, utan kan ses som ytligare behov enligt Maslows behovstrappa.   
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• Alla tre respondenter strävade i stor utsträckning efter höga betyg, enligt 
Gärdenfors yttre motivation, men upplever att de inte har haft nytta av sina 
betyg i efterhand. Strävan efter höga betyg kan enligt två av respondenterna 
ha begränsat dem i valet av tillvägagångsätt och gjort att de valde trygga och 
säkra tekniker och tillvägagångssätt för att inte äventyra betygen. En av 
respondenterna berättar om en gång då hon testade, i hennes ögon, väldigt 
kreativa idéer och inte fick någon positiv respons från lärarna. Detta gjorde att 
hon upplevde tillfället som ett misslyckande och att hon efter det höll igen sin 
kreativitet. Den andra respondenten berättar att hon var rädd för att göra ”fel” 
och ville gärna att det skulle finnas ett facit, något hon i efterhand har insett 
inte finns. Enligt Kolbs inlärningshjul så kan rädsla begränsa ens kreativitet.  

Respondenternas upplevelser utifrån begreppen bildning och förståelse liknar varandra 
på flera punkter. Samtliga upplever att de är ”smalt” utbildade inom sin inrikting och 
att de inte har tillräckliga teoretiska kunskaper för att anses som allmänbildade. 
Avskaffandet av högskolebehörigheten i den nya gymnasiereformen riskerar att 
förstärka den känslan, eller som Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande i Lärarförbundet, 
tror att det kan leda till sämre kvalitet och färre ansökningar till yrkesprogrammen. 
Flera tror att problemet ligger där, medan skolminister Jan Björklund hoppas att det 
ska leda till att fler tar studenten från en utbildningsform som passar dem. Jag, som 
författare, tror att Björklund är inne på rätt spår – nämligen att alla inte passar in i den 
akademiska världen och utbildningsformen – men jag tror samtidigt inte alla som 
väljer yrkesprogrammet är beredda att ta det beslutet i nian. Så länge de teoretiska 
programmen har en högre samhällsstatus och leder till fler möjligheter och generellt 
högre löner, så tror jag att eleverna i årskurs nio, tillsammans med sina föräldrar, inte 
vågar välja en så ”smal” utbildning. Man är osäker på vad hantverksprogrammet leder 
till och så länge informationen, om att man faktiskt kan läsa in högskolebehörigheten i 
de individuella valen, inte når ut i tillräcklig utsträckning så riskerar sökantalet att 
fortsätta sjunka. Björklund menar att alla ungdomar är olika – visst är det så, men man 
borde fokusera mer på att ungdomar har olika inlärningsstilar. Att utforma 
utbildningar efter vetskapen om det, tror jag som författare kan leda till ett tydligare 
skolsystem. I den här undersökningen kan vi se att alla tre respondenterna har en 
blandning av divergerande och ackommodativ inlärningsstil (Kolbs teori), något som 
jag i mitt arbete som yrkeslärare upplever att många elever på yrkesprogrammet har. 
Detta innebär att man som elev är mer intresserad av att testa sig fram praktiskt, följa 
sin intuition och nyfikenhet i mötet med människor och kulturer, snarare än att läsa 
och lära sig fakta, logiskt tänkande och att förhålla sig vetenskapligt kritiskt till 
omvärlden. Oavsett vilket program så är det värdefull information för en lärare att ha 
– vetskapen om vilka inlärningsstilar som finns i klassrummet, så att man kan sträva 
efter en balanserad undervisning som ger utrymme för alla fyra inlärningsstilar. Precis 
som regeringen skriver i sin utvecklingsplan ”Den kunskapssyn som läroplanerna anger och 
som uttrycks på olika sätt i kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för 
utvärdering av kunskaper. Provuppgifterna kan inte längre vara 'enkla' mått av traditionellt slag. De 
måste också analysera vad de som fått en viss utbildning kan göra snarare än att redovisa 
minneskunskaper. De bör ha en inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av 
olika kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kompetenser och attityder 
än som faktaredovisningar. Det gäller i högsta grad läroplanernas mål och värdegrund men också 
ämnesmålen i kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta fram underlag och analysera 
inlärningsresultat.”. Därför behövs en blandning av formativ och summativ bedömning 
på yrkesprogrammen, men också att synen på bildning förändras där dessa 
övergripande kompetenser och attityder räknas i samma utsträckning som traditionell 
faktaredovisning.  
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Alla tre respondenter nämner att praktikperioderna var viktiga för att utveckla en 
förståelse för yrket, det kan också vara intressant att belysa att samtliga i dag jobbar på 
en tidigare praktikplats. En av respondenterna berättar om ett minne från en 
inköpsresa tillsammans med personalen och chefen på hennes praktikplats. Hon 
beskriver det som att hon kände en panik i kroppen när hon fick en stor viktig uppgift 
på plats, som hon inte hunnit förbereda. Hade hon fått tänka igenom uppgiften, samla 
inspiration, fått skissa och bolla idéer med resten av personalen tror hon att hon hade 
klarat av uppgiften på ett självständigare sätt. Nu tvingades hon ta hjälp av personalen 
på plats, rädslan för att göra fel gjorde henne stressad, vilket blockerade kreativiten.  

Något som skrämmer mig som författare är att ingen av respondenterna minns de mål 
som har presenterats inför varje kurs i hantverksteknik. Det var enligt alla tre något 
som lärarna snabbt gick igenom, utan någon avstämning om eleverna förstod dem, 
eller inte. Med tanke på att skolan, sedan införandet av Lpf -94 har varit så 
målfokuserad och mer inriktad på varje enskild individs förutsättningar och 
möjligheter till lärande, så kan jag inte annat än att se det som en viktig miss i 
respondenternas fall. Om lärarna hade gått igenom målen på ett annat sätt, än att visa 
en overhead på tavlan, så hade respondenterna kanske fått en större förståelse för vad 
de skulle lära sig, och på vilket sätt, redan innan kurserna.  

På det stora hela uppfattas respondenterna som nöjda med sin gymnasieutbildning. En 
av respondenterna är mer nöjd med de två första åren och mindre nöjd med det tredje 
och sista, men anser ändå att praktikperioderna, samt kontakten med mentorn, var 
tillräckligt givande för att ta studenten med ett leende på läpparna. Ytterligare ett 
tecken på att de är nöjda är att de har stannat kvar i branschen och har som minst en 
deltidstjänst. De förbättrings- och förändringsförslag som respondenterna har tagit 
upp är bl.a. att de typiskt ”tråkiga” delarna, som exempelvis växtlära, borde bli roligare. 
Detta förespråkar Gärdenfors i sin teori kring lust som drivkraft i läroprocessen. Jag 
som författare kommer att ta dessa förslag med mig i mitt arbete som yrkeslärare och 
utgå ifrån respondenternas tankar och upplevelser när jag planerar min undervisning. 
Den här undersökningen har gjort mig mer medveten, speciellt eftersom jag själv 
grund- och vidareutbildade mig i en eftergymnasiell utbildningsform. Det har gett mig 
en inblick i hur det kan vara att gå på hantverksprogrammet i dag. Det känns också 
som ett bra val av undersökning, ett år efter att den nya gymnasiereformen infördes. 
Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning om tre år – ett år efter att 
floristelever som påbörjade sin gymnasieutbildning 2011, tar studenten.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 
Jag kommer att ställa ett antal frågor till dig för att ta reda på hur du har upplevt din 
treåriga gymnasieutbildning utifrån fyra begrepp; kreativitet, motivation, bildning och 
förståelse. Dina svar kommer, tillsammans med två andra respondenters svar, att 
användas som resultat i mitt examensarbete som är den avslutande delen av min 
yrkeslärarutbildning. Du deltar anonymt under ett påhittat namn och som boende i en 
småstad i Sverige.  

1. Beskriv kort din nulägessituation; vad gör du i dag? 

2. Om du tänker tillbaka till årskurs nio, när du stod inför gymnasievalet, kan du 
beskriva varför du valde Hantverksprogrammet med inriktning florist? 

3. Kommer du ihåg vad du hade för förväntningar inför första dagen på gymnasiet? 

4. Kan du beskriva ditt första intryck av skolans fysiska miljö, dvs. lokalerna, material, 
storlek, mm.  

5. Kan du beskriva ditt första intryck av skolans psykiska miljö, dvs. mötet med dina 
klasskamrater, lärare, övriga anställda på skola, stämningen, mm. 

6. Kommer du ihåg det första praktiska momentet du fick göra? (Beskriv gärna 
känslan du hade efter momentet) Om du inte minns, beskriv det första moment du kommer 
ihåg. 

7. Kommer du ihåg det första teoretiska momentet du fick göra? (Beskriv gärna 
känslan du hade efter momentet) Om du inte minns, beskriv det första moment du kommer 
ihåg. 

8. Beskriv kort din relation till dina lärare och klasskamrater. 

9. När jag säger ordet kreativitet, vad tänker du på då? Definiera gärna ordet.  

10. Kommer du ihåg när, och på vilket sätt, du var kreativ under din utbildning? 

11. När du påbörjar en kreativ process, jobbar du helst/oftast individuellt med dina 
idéer eller bollar du dem med andra i en dialog/grupp 
(lärare/klasskamrater/familj/vänner)? 

12. Vad tror du påverkade/stimulerade din kreativitet i skolan? 

13. När jag säger ordet motivation, vad tänker du på då? Definiera gärna ordet. 

14. Kommer du ihåg när, och på vilket sätt, du kände dig motiverad under din 
utbildning? 

15. I vilken utsträckning, på en skala från 1-10, har höga betyg i floristämnena varit 
motiverande för dig?  
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16. Kan du berätta om något/några tillfällen då du kände dig direkt omotiverad under 
din utbildning? 

17. Fanns det personer (lärare/klasskamrater/anställda/ledning) i skolan som 
påverkade din motivation? 

18. När jag säger ordet bildning, vad tänker du på då? Definiera gärna ordet. 

19. Känner du dig bildad efter dina tre år på gymnasiet?  

20. Vilka ämnen under din utbildning var viktigast för dig (prioriterade), de praktiska 
eller de teoretiska?  

21. Utifrån betyg, vilket/vilka ämnen har varit viktigast för dig efter din utbildning? 

22. Utifrån färdigheter och erfarenheter, vilket/vilka ämnen har varit viktigast för dig 
efter din utbildning? 

23. När jag säger ordet förståelse, vad tänker du på då? Definiera gärna ordet. 

24. Kommer du ihåg när målen med din utbildning (uppsatta av Skolverket) först 
presenterades för dig? 

25. Beskriv hur Skolverkets mål skiljde sig eller likande dina egna mål med 
utbildningen.  

26. Känner du att du under din utbildning förstod yrkets (florist) förutsättningar och 
olika delar?  

27. Vilka moment/delar av din utbildning ledde till att du ökade din förståelse för 
yrket och branschen? 

28. Hur viktigt, på en skala från 1-10, är det att du förstår det du lär dig? 

29. I efterhand, levde utbildningen upp till de förväntningar du hade inför första dagen 
på gymnasiet? 

30. Vad har du fått med dig från din utbildning om du tänker på kreativitet, 
motivation, bildning och förståelse?  

31. Är det något du vill tillägga? 

32. Vad upplever du att jag har fokuserat på att ta reda på, under den här intervjun?  

33. Får jag återkomma till dig om jag behöver kompletterande information när jag 
sammanställer och tolkar dina svar? 
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