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SAMMANFATTNING – Den kreativa processen innefattar 

problemformulering, lösningsaktivitet, lösning.  
När man tänkt igenom frågeställningen och inte når lösningen 

direkt efter lösningsaktiviteten, så kan problemet ofta lösas 
genom en inkubationstid då hjärnan får vila och på egen hand ta 
fram lösningen. 

I teknikbaserade ämnen med mycket problemlösning är ett 
systematiskt införande av inkubationstid en bra möjlighet att öka 
studieresultatet och som bör utnyttjas. 

 
Nyckelord – Kreativ inkubation, inkubationstid, problem-

lösning, problemlösningsmetodik, att sova på saken.  

I. INLEDNING 
Universitet och högskolor styrs av de förväntningar och 

skatter som legitimerar och finansierar skolningen av nya 
generationer till goda bärare av det framtida samhället. 

Samhällets ökade bredd gör det naturligt att arbeta multi-
diciplinärt och anpassat efter människors förändrade livsvill-
kor med arbete, sömn, familj, fritid etc. Detta har än så länge 
fått en begränsad uppmärksamhet i forskarsamhället. Ofta lev-
er vi i en snäv yrkesvärld, istället för att se den värld männis-
kor lever i. Undantag finns dock bland historiska dokument 
som visar hur människors villkor har ändrats genom teknikens 
utveckling, bild 1. Det bör därför finnas utrymme för multi-
disciplinära arbeten, som här; en brygga mellan teknisk utbild-
ning och kreativitet. 

II. BAKGRUND 
Det hävdas ofta att matematiken avgör kvaliteten hos ingen-

jörsutbildningar, då den ger en analytisk skolning åt den bliv-
ande ingenjören. Oavsett om matematik är det gyllene redskap 
som ger bäst ingenjörer, så ser vi att ingenjörens kreativa för-
måga beror på om personen har lärt sig tänka och arbeta analy-
tiskt och strukturerat. Vår erfarenhet säger oss att den kreativa 
förmågan beror på livsmönstret, snarare än att det är något 
genetiskt eller i skolsystemet inlärt.  

Personlighet och miljö har stor inverkan på ingenjörens 
evolution, såtillvida att kreativa ingenjörer ofta ”grunnar” över 
sådant som de skall göra. Sannolikt gäller det inte bara 
ingenjörskonsten, utan även andra områden, där 
problemlösning är en central uppgift. 

 
 

III. IAKTTAGELSER OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Problemlösning kan vara både medveten och omedveten. 

Sannolikt finns en koppling mellan den medvetna och den 
omedvetna problemlösningsförmågan, som inte har uppmärk-
sammats tillfullo inom utbildningsväsendet. Det finns anled-
ning att tro att utbildningseffekten inom ämnen där kreativ 
problemlösning förekommer, skulle öka om den omedvetna 
problemlösningsförmågan utnyttjades mera systematiskt. 

 
Här vill vi ställa en retorisk fråga:  

När är det effektivast att förbereda föreläsningar och lektio-
ner; en vecka i förväg, kvällen före, eller på morgonen före det 
aktuella undervisningspasset?  

Det förväntade svaret är att förberedelsen bör göras kvällen 
före, för att ge bäst undervisning. Det är också vår egen sam-
stämda erfarenhet och uppfattning. 

Görs förberedelsen en vecka före, så hinner den sjunka und-
an och görs den samma dag, så kan det bli ineffektivt och 
stressigt. 

Det är dock inte hela sanningen. Det som talar för att förbe-
redelsen bör göras tidigare, är möjligheten att utnyttja vår 
omedvetna problemlösningsförmåga, genom att: 
 Vi fokuserar uppgiften i lugn och ro, så att vi kan tränga in 

i problematiken på ett koncentrerat sätt – och  
 Vi utnyttjar vår förmåga till omedveten problemlösning 

genom att ”sova på saken”. 
Sömnen bidrar till att sortera arbetet och bringa reda i tanke-

systemet, ungefär som då vi defragmenterar en dators 
hårddisk. De flesta som undervisar har säkert upptäckt att det 
pensum vi har kämpat med, det har blivit klart och strukturerat, 
då vi dagen efter skall presentera materialet. 

Utan att närmare veta hur hjärnan defragmenteras, så vågar 
vi påstå att människans omedvetna problemlösningsförmåga 
inte har uppmärksammats så som den förtjänar i utbildnings-
väsendet. Om den har fallit i glömska, eller inte har funnits 
med i den pedagogiska forskningen, har vi svårt att bedöma. 

Våra iakttagelser om avkopplingens betydelse vid kreativ 
verksamhet, kommer från: 

- Kvaliteten i undervisning,  
- Kreativitet vid produktutveckling och 
- Kreativitet vid uppdragsförsäljning 
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1. Kvaliteten i undervisning  
Två kurser i FEM-teknik, en grundkurs och en  fortsätt-

ningskurs, med samma lärare har studerats under två år. 
Grundkursen är traditionellt byggd med föreläsningar och 

övningar. Godkänt betyg kräver godkända övningar och god-
känd tentamen. Betyget sätts enbart efter tentamen, vilket 
mäter förmågan att lära sig utantill snarare än förståelsen för 
ämnet. Övningarna står å andra sidan för all verklig förståelse, 
men de hastas ofta igenom av studenterna utan någon större 
reflektion vare sig över problemet, eller vad resultaten 
innebär, trots att de motsvarar 65% av den lärarledda tiden.  

Fortsättningskursen fokuserar på övningarna. Föreläsningar 
ges i nästan samma omfattning och ger information, diskus-
sion, reflektion och eftertanke, som ett stöd då studenterna ska 
lösa sina uppgifter. Innehållet i grundkursen återkommer och 
nu ser man en stor skillnad på förståelsen jämfört med tenta-
mensresultaten.   

Uppgifterna i fortsättningskursen ger minimal information, 
vilket tvingar studenterna att definiera problemet noga innan 
det överhuvudtaget går att söka en lösning. Nämnas bör att 
uppgifterna hämtas från den verklighet som de sannolikt kom-
mer att arbeta i.  

Utifrån en frågeställning får de noggrant definiera 
problemet och arbeta upp en förståelse för systemet, processen 
eller vad det nu är. När de väl har klarlagt problemet, så skall 
det lösas. Därefter får det gå en till två dagar innan man 
återkommer till uppgiften. Detta har visat sig främja 
kreativiteten.  

Att mäta effekten är svårt, men man kan studera kursutvär-
deringarna. Man har då fått betygsätta olika påståenden med 
betyg 1-5 där 5 är högsta betyget. Resultatet är statistiskt osä-
kert, eftersom populationen var liten, men visar ändå student-
ernas åsikt. Vi ser det som en bekräftelse på en väsentligt ökad 
förståelse för ämnet, uppgiften och sättet att arbeta. 
Tabell 1 Utvärdering av en grundkurs och en fortsättningskurs 
som har genomförts på olika sätt. 

Frågor på kursvärderingen Medelvärde värderingsbetyg 
1 lägst, 5 högst 

 Grundkursen  Andra kursen 
Vilket utbyte har Du haft av  
övningarna 

4,3 4,8 

Hur har föreläsningarna bidragit  
Till förståelsen av kursen 

3,7 4,6 

Betyg på kursen i sin helhet 3,7 4,6 
 
2. Kreativitet i produktutveckling  
   Vid produktutveckling kan man finna metodbeskrivningar 
som den följande och som också verifieras av personer som är 
kunniga på området [1,2,3,4]: 

Det är inte bara problem, som gör att man kör fast. Man 
kan behöva vänta på besked, en laboratorieutredning, eller 
att lim skall härda. Man bör då ha ”flera bollar i luften” 
och ta nästa ”boll”, medan man väntar på att den 
föregående bollen kan sättas i spel igen. Det är bra att 
växla mellan olika delproblem och att varje varv försöka 
att driva delproblemen ett väsentligt stycke längre [2]. 

Ser man en ”knäcksten” i projektet som inte måste tas 
om hand genast, så kan man försöka att ta sig runt den och 
lämna den som ett separat delprojekt. Med lite tur kan 
huvudprojektet strömma förbi stenen, så att den aldrig 

behöver knäckas. Om inte annat, så får man kanske bättre 
grepp om den, när den skall oskadliggöras.  
 

Ottosson [2] kallar detta för ”det flödande vattnets princip”. 
 

I gamla tider [1] kunde man säga att ”Låt Vita TvättBjörn 
arbeta! TvättBjörn arbetar medan Du sover!” Detta sades då 
man behövde ta den undermedvetna förmågan till hjälp. 
Numera säger man istället att: ”Låt oss sova på saken !” 

Att problem kunde lösas medan man sov, förknippades med 
ett välkänt tvättmedel för 60 år sedan. Då hade man sällan 
tvättmaskin i hushållen, så man behövde andra medel för att 
tvätta. En metod var att lägga tvätten i blöt på kvällen före 

 

 
Bild 1. Reklam för Vita Tvättbjörn. Bild från Ölme Museala Lanthandel 2003. 
Texten lyder: 

” – Du går omkring och klagar och klagar om igen 
att tvätten räckt i dagar och ej är färdig än 
Men gör som jag så gör du rätt, 
Låt Tvättbjörn sköta all din tvätt! För allra bästa skatten just Vita 
 Tvättbjörn är, 
Han tvättar ju om natten, jag har ej stort besvär. 
Och se på mej och på mitt hull; jag mår som en pärla uti gull ” 

tvättdagen, så att blötläggningskemikalierna (Vita Tvätt-Björn) 
hjälpte till att lösa problemet, medan man själv sov och blev 
stärkt inför tvättdagen, bild 1. 

Hjärnan arbetar ofta vidare med uppgiften som den är satt 
att lösa medan man sover, så lösningen kunde mycket väl kan 
vara klar och färdig dagen efter. Så egentligen var det inte 
Tvätt-Björn, som löste de kreativa problemen.  

 
3. Kreativitet i samband med uppdragsförsäljning 

Ett sådant exempel var då en teknikkonsult försökte få i 
uppdrag att införa ett kvalitetsledningssystem åt ett företag 
som tillverkar jordförbättringsprodukter. Företaget ansåg upp-
draget som så omöjligt att ingen utomstående kunde göra det.  
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För att lösa frågan och därigenom få uppdraget, så grunnade 
han en hel eftermiddag, innan han bröt sin mentala blockering 
genom att se en fotbollsmatch.  

Under matchen kom lösningen: - Företagets process är den-
samma som används i en betongfabrik och en sådan hade han 
arbetat i. Han fann det också lämpligt att använda företagets 
eget språk. Han kunde därmed visa att han förstod deras pro-
cess och fick också uppdraget. Fotbollsmatchen var den av-
koppling hjärnan behövde för att lösa problemet. 

IV. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Utifrån våra iakttagelser har vi frågat oss om det här feno-

menet utnyttjas optimalt, eller kanske kunde utnyttjas mer 
effektivt inom utbildning och i kreativa processer. 

Vi tycker oss då se att: 
 Den gamla metoden med hemläxor bör ha dragit nytta av 

den undermedvetna processen. Frågan är om det var 
avsiktligt, eller omedvetet. Man kan också fråga sig om 
man vid läx-systemets avveckling var medveten om den 
inlärningseffekt som man därmed slutade att nyttiggöra.  

 Nyttan i samband med lektionsförberedelser har vi sett. Vi 
förmodar att undervisare även i andra discipliner har gjort 
liknande iakttagelser. 

 Metodens nyttiggörande i utvecklingsprocesser är väl 
belagd [1,2,3,4]. 

 
Våra iakttagelser har lett till följande frågeställningar:  
1. Hur mycket av den undermedvetna problemlösningseffek-

ten har dokumenterats vetenskapligt,  
2. På vilket sätt har den undermedvetna problemlösnings-

effekten utnyttjats i olika former av utbildning,  
3. Hur kan den här effekten utnyttjas sätt i olika utbildnings-

situationer,  
4. Vilka begränsningar finns i fråga om sambruk av den här 

effekten för en samtidig undermedveten lösning av flera 
olika problem,  

5. Vilka skillnader i fråga om den här effekten har man kun-
nat notera mellan olika individer och olika situationer? 

V. LITTERATURSTUDIE 
Den litteratursökning vi har gjort har gett följande resultat 

 
Kreativitet 

Kirschenbaum [5] beskriver ett system för klassificering av 
kreativitet. Där nämns bl.a. kontakt, samvete, intresse, fantasi, 
inkubationstid, kreativa kontakter, inspiration, produktion och 
verifiering för att kategorisera mätningar av kreativitet i 
praktiska försök. 

Wallace [6] beskriver fyra dimensioner av personlig 
kreativitet (tänka, att använda sinne, intuition och känsla) och 
där ingår även förberedelse, inkubation, upplysning och verif-
iering för att läraren skall kunna välja och tillämpa olika inlär-
ningsmetoder.  

Navarre [7] beskriver att stress i kombination med 
förberedelse och inkubationstid är bra för att utveckla kreativa 
produkter i en konstskola. 

Grupas [8] beskriver en kreativitetsprocess i fyra steg. Där 
sägs att processen inkluderar förberedelse - i den meningen att 
man måste försöka finna olika lösningar, inkubation – d.v.s. 

att låta det undermedvetna arbeta, uppvaknade likt uttrycket 
"Eureka -  jag har det" och till sist bekräftelse – d.v.s. att fylla 
i alla detaljer i den sekventiella planen.  Arbetet måste bli 
överfört i en aktivitetsplan i den meningen att man kan ta hand 
om lösningen. Kreativ träning måste vara varje persons ansvar 
hävdar Grupas. 

Sisk [9] utvecklar definitionen av kreativitet, modeller för 
kreativitet och dess klassiska steg. Kreativitet anser hon vara 
en interaktiv process. Vuxna människors kreative process 
resulterar ofta i användbara och kreativa produkter, patent, 
teorier och böcker. Hos barn blir produkten ofta originellt för 
barnet men också originell för kulturen. Fyra sekventiella steg 
i kreativitetsprocessen diskuteras och de är:  
 förberedelse, att göra sig förberedd för en utredning och 

insamling av fakta,  
 inkubering av materialet när hjärnan får sortera fakta 

omedvetet,  
 uppvaknandet - inspirationen, insikten i lösningen, samt  
 verifieringen av resultatet.  

Lärare undervisar kreativt genom att använda ny strategi 
och teknik för att höja det kreativa beteende i klassrummen. 

 
Inkubationstid och undervisning 

Both, Needham och Wood [10] beskriver hur de undersökt 
användandet av en inkubationstid vid problemlösningsövning 
vid undervisning i ett universitet. De gjorde två försök. Ett 
försök med en avsiktlig inlagd inkubationstid vid 
problemlösning och ett försök utan inkubationstid. Resultatet 
var att med inkubationstid, så gick det mycket lättare för 
studenterna att lösa deras tilldelade problem. 

VI. RESULTAT 
Av de exempel vi har redovisat, ser vi en struktur hos den 

kreativa processen. Processen börjar med en frågeställning; en 
utgångspunkt. Därefter gäller det att kunna definiera problem-
et; att göra en problemformulering, varefter de medvetna för-
söken till problemlösning tar vid.  

Om man kanske inte har lyckats lösa problemet direkt, utan 
har vänt och vridit på det och ändå inte lyckats komma till en 
lösning, så kan det vara bra att lägga undan problemet och låta 
det bearbetas i det omedvetna, dvs att inkubera problemet. I 
sådana fall har man ofta kunnat finna en lösning på morgonen 
dagen därpå. Det senare antingen spontant, eller då men aktivt 
har återupptagit ärendet. 

Slutsatsen av våra iakttagelser blir därför att om det finns ett 
problem som är klart formulerat och som man genom bearbet-
ning har försökt att lösa, så kan det ofta lösas genom att införa 
en inkubationstid i processen. 

Den process som sker under väntetiden kallas inkubations-
processen och består av följande delar och starter efter fråge-
ställningens utgångspunkt: 
 

1 Definiera problem-aktiviteten, kallar vi den aktivitet som 
gör att man tvingas formulera problemet så pass mycket 
att man förstår vilket problem det är som skall lösas. Detta 
kan ske på många sätt. Ett bra sätt är att isolera problemet, 
d.v.s. att ta bort det från huvudproblemet som man redan 
har en lösning på och på det viset hitta och definiera det 
ännu olösta problemet. Efter den processen bör man 
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kunna säga "Jag skall lösa följande problem…”  och så 
skriver man ner (beskriver) det problemet. 

 

2 Lösningsaktiviteten, kallar vi den aktivitet som innebär att 
man medvetet försöker att lösa det definierade problemet. 
Det kan innebära att man gör litteraturstudier, räknar, 
ritar, skissar, pratar med kollegor och konkurrenter om 
liknade problem för att lösa det egna problemet. Oftast 
räcker det med detta för att man skall kunna nå en 
lösning, men om detta inte räcker, så tar man, mer eller 
mindre avsiktligt, till inkubationsaktiviteten. 

 

3 Inkubationsaktiviteten, innebär att man överlåter åt hjär-
nan att, sig själv mer eller mindre omedvetet, fortsätta att 
bearbeta problemet utan att stressas av några aktiva order 
om att göra det. Med det menar vi att den problemlösande 
personen skall ha lagt problemet åt sidan, för att istället 
fortsätta den aktiva bearbetningen vid ett senare tillfälle. 

 

Efter att ha lagt det medvetna problemlösandet åt sidan, så 
lyckas ofta den omedvetna, d.v.s. ostyrda, problemlösningska-
paciteten att komma på en lösning. Detta förutsätter emellertid 
att man dessförinnan har definierat problemet och lagt ner ett 
visst arbete på att aktivt försöka lösa det. Därmed har hjärnan 
också "förstått" att problemet verkligen skall lösas och 
kommer i det omedvetna att jobba på det medan man medvetet 
gör andra saker som att cykla, sova, klippa gräs mm. 

VII. SLUTSATS 
Det som händer i hjärnan under den undermedvetna prob-

lemlösningsprocessen är det som beskrivs i den ursprungliga 
användningen av begreppet inkubation. Inkubation används 
också för att beskriva det här ledet i den kreativa processen [4]. 
För att för att få igång den, så är det viktigt att tidigt börja 
bearbeta de problem som skall lösas. Har man inget problem, 
så blir det svårt att finna en lösning. 
 

 

Frågeställning  

utgångspunkt  

Definiera problem-
aktiviteten  

Lösningsaktiviteten  

Inkubationsaktiviteten  

Lösning  

 

 
Figur Aktiviteter som ingår i den kreativa processen 
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