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 Sammanfattning

”Upplevelserummet- Hur rummet påverkar elevers motivation till kreativt skapande” är mitt

examensarbete på Institutionen för Musik och medier på Luleå Tekniska Universitet.  

I  bakgrunden  ges  läsaren  en  orientering  i  begreppet  upplevelserummet  samt  olika

motivations- och kreativitetsteorier. Där redogörs även för waldorfpedagogiken, Goethes

färglära  och  den  antroposofisk  arkitekturen,  allt  i  syfte  att  låta  läsaren  förstå  hela

uppsatsens kontext.    

Syftet med uppsatsen har varit att skapa kunskap om upplevelserummets betydelse för

skolelever i årskurs åtta utifrån begreppen kreativitet och motivation.

Jag har genomfört min forskning utifrån en kvalitativ forskningsmetod med litteraturstudier

och semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. Jag har i studien intervjuat åtta

elever i åldrarna 14-15 år på en waldorfskola i Stockholm.

Resultatet av intervjuerna är uppdelat i  tre huvudrubriker med tema upplevelserummet,

kreativitet och motivation. Datan från intervjuerna pekar mot att upplevelserummet har ett

eget värde oberoende av interaktionen mellan andra elever och lärare. Avgörande interiöra

faktorer  som  påverkar  elevernas  kreativitet  och  motivation  är  upplevelserummets

ljusinsläpp, färg, form, arkitektur, materialval och utsikt. 

Uppsatsen  avslutas  med  ett  antal  slutsatser  som  bland  annat  berör  inre  och  yttre

motivation  hos  eleverna,  hur  kreativa  ramar  påverkar  elevernas  kreativitet  samt  hur

upplevelserummet utformning påverkar eleverna fysiskt och själsligt. 



Abstract

"The experienceroom- How the room affects students' motivation to creativity" is my thesis

at the Department of Music and Media at Luleå University of Technology.

In the background the reader is given an orientation in the concept of the experienceroom

and various motivation and creativity theories.  There, also presents Waldorf  education,

Goethe's color theory and the anthroposophic architecture, all in order to allow the reader

to understand the full context of the essay.

The aim of the thesis was to create knowledge about the experienceroom's significance for

schoolchildren in grades eight based on the concepts of creativity and motivation.

I have conducted my research on the basis of a qualitative research with literature and

semi-structured interviews as research tools. I have in the study interviewed eight students

aged 14-15 years in a Waldorf school in Stockholm.

The result of the interviews is divided into three main headings themed experienceroom,

creativity and motivation. Data from the interviews suggest that the experienceroom has its

own value independent of the interaction between other students and teachers. Crucial

interior  factors  that  affect  students'  creativity  and motivation  are the  experienceroom's

natural light, color, form, architecture, materials and view.

The essay terminates with a set  of  conclusions which,  among other  things,  affect  the

internal and external motivation in students, how creative frames affect students' creativity

and how the experienceroom design affects students physically and spiritually.
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1. Inledning

Denna  uppsats  har  skrivits  som  examination  för  kandidatexamen  i  Upplevelseproduktion  på  Luleå

Tekniska universitet. I  detta inledande kapitel  har jag kort beskrivit  utbildningen -Upplevelseproduktion

samt varför jag har valt upplevelserummet, motivation och kreativitet som forskningsområde.

1.1 Utbildningen 

Jag  valde  att  studera  utbildningen  Upplevelseproduktion  då  jag  i  hela  mitt  liv  varit

intresserad av konst och kulturutövande. Utbildningen passade mig därför väldigt bra då

den inriktar sig mot att  lära ut hur hela processen för kommersiella produktioner inom

upplevelseindustrin  fungerar.  Under  åren  har  jag  bland  annat  läst  kurser  inom

uppIevelseproduktion  och  events,  kreativ  marknadskommunikation,  gruppsykologi  och

storytelling. 

I  denna  uppsats  valde  jag  att  bedriva  forskning  inom  området  upplevelserummet,

motivation  och  kreativitet.  Upplevelserummet  är  för  mig  intressant  då  begreppet  kan

tillämpas  i  oräkneliga  sammanhang.  Det  finns  tre  kriterier  som  skall  uppfyllas  för  att

betecknas som upplevelserum, det skall finnas användare, personal och ”lokal”. I valet av

forskningsområde kändes det självklart att  välja ett fenomen som kan ta sig så många

olika  former  och  uttryck.  Eftersom  waldorfpedagogiken  lägger  ett  stort  fokus  på

konstnärligt  utövande,  rumslig  gestaltning  och  arkitektur  har  waldorfmiljön  som

upplevelserum varit  intressant  att  titta  närmare  på.  Genom att  jag  studerat  de fysiska

omgivningsdimentionerna och den holistiska omgivningen i kombination med de interna

relationerna  i  upplevelserummet  har  jag  kunnat  studera  och  analysera  hur

upplevelserummet  påverkar  skolelevers  motivation  till  kreativt  skapande.  Jag har  även

sedan tidigare erfarenhet  från att  ha studerat  scenografi  och rumslig  gestaltning.  Idag

arbetar jag med barn och kultur där jag i mitt arbete återkommande lägger ett stort fokus

på barns kreativa skapandet.  Genom mitt  valda forskningsområde har  jag därför väva

samman mina tidigare erfarenheter, min utbildning och det arbete jag har idag. 
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2. Bakgrund

I  detta  kapitel  har  jag  inlett  med  att  beskriva  upplevelseindustrin  och  begreppet  upplevelserummet.

Därefter ge jag en inblick i waldorfpedagogiken, Goethes färglära samt den antroposofska arkitekturens

historia. Senare i  kapitlet  kommer jag att  sammanfatta begreppen motivation och kreativitet. Kapitlet

avslutas med temat barn och kreativitet.    

2.1 Upplevelseindustrin 

I upplevelseindustrin ingår 13 olika områden; arkitektur, design, film/foto, litteratur, konst,

marknadskommunikation,  media,  mode,  musik,  måltid,  scenkonst,  turism/besöksnäring

samt upplevelsebaserat lärande. Inom dessa områden ingår både företag och enskilda

personer som alla har gemensamt att de skapar eller tillhandahåller upplevelser (Hanefors

&  Mossberg,  2007).  Upplevelseindustrin  har  på  många  sätt  bidragit  till  att  förändrat

människors  prioriteringar.  Då  man förr  spenderade pengar  på  varor  så  har  man idag

förflyttat sitt fokus till upplevelsebaserade tjänster och upplevelser.

Pine  &  Gilmore  (1999)  beskriver  upplevelseindustrin  som  evenemang  som  påverkar

människor  på  ett  personligt  plan.  I  dagens  samhälle  tenderar  människor  att  i  högre

utsträckning  prioritera  upplevelser  för  sin  tid  och  sina  pengar,  men  eftersom  dagens

samhällsstruktur redan är fylld med aktiviteter och arbete leder det till att människor är mer

kräsna med sina val av upplevelser. Florida (2001) menar att människors upplevelse av

tidspress egentligen handlar om att vi upplevelser att vår tid har blivit mer värdefull och att

våra förväntningar på upplevelser därför har ökat. 

För att öka värdet av en upplevelse är minnet av upplevelsen betydelsefull. Detta kan ske

genom att  människor  i  efterhand samtalar,  berättar,  beskriver  och minns  upplevelsen,

både  tillsammans  med  andra  som deltagit  men  även  med  människor  som inte  delat

upplevelsen. Genom att ta aktiva och genomtänka beslut kring valet av upplevelse önskar

man uppnå värdefulla och minnesvärda upplevelser (Florida, 2001, Pine & Gilmore, 1999).

Till  följd  av  olika  samhällsförändringar  som skett  under  senare  år  talar  man  idag  om

upplevelsesamhället,  i  den  samhällsbeskrivningen  står  människan  och  hennes

självuppfyllande behov i fokus (Wahlström, 2002). 
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Florida (2001) menar dock att människors längtan efter upplevelser inte bara handlar om

att ha roligt utan snarare är en del i en livsföring.          

2.2 Upplevelserummet

Upplevelserummet är en definition som inbegriper  processen som sker i  mötet  mellan

upplevelserummet, användaren/kunden och personalen. Denna process sker vid tillfället

när användare är på plats och interagerar med upplevelserummet.  Eftersom personalen

kan  påverka  användarens  upplevelse  av  upplevelserummet  kan  modellen  användas

utifrån ett marknadsföringsperspektiv (Mossberg, 2003). Inom intern marknadsföring talar

man ofta om att det är personalen som är den närmaste länken till kunden, därför är det

viktigt  att  personal  känner  till  hur  man  skall  presentera  och  förhålla  sig  till

upplevelserummet  och  till  kunden.  Personalen  har  därigenom  många  möjligheter  att

påverka  kunden  och  dess  upplevelse  av  mötet  i  upplevelserummet  (Dennisdotter  &

Axenbrant, 2008). I mötet med upplevelserummet tenderar vi att lita mer på informationen

som  kommer  från  experten  det  vill  säga  personal  än  på  andra  med  lägre  grad  av

kännedom inom området.  Om personalen därmed uppträder säkert  och trovärdig  i  sitt

bemötande stärker det användarens helhetsintryck av upplevelserummet (Arai, 2001).  

Figur 1: Kundens interaktion med upplevelserummet (Mossberg 2003, sid. 110)
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Mossberg (2003)  delar  in upplevelserummet  i  tre olika klassificeringar,  dessa bestå av

permanenta-, icke permanenta upplevelserum och upplevelseområden.

Kategorin permanenta upplevelserum kan till exempel bestå av museer, hotell, konserthus,

teatrar. Gemensamt för dessa upplevelserum är att byggnaderna är beständiga och inte

temporära i den mening att det förflyttas efter en bestämt tid. Mossberg (2003) menar att

dessa upplevelserum ofta har ett arkitektonisk värde där besökare kan välja att besöka

byggnaden för dess byggnadskonst. Till icke permanenta upplevelserum hör till exempel

festivaltält, utställningshallar och montrar. Dessa upplevelserum är temporära och har till

syfte att kunna tas upp, användas, tas ner och sedan geografiskt flyttas på. Slutligen finns

upplevelseområden vilket består av geografiska områden som kan utgöras av ett tema till

exempel en upplevelsepark eller ett skidområde. Besökaren kan i dessa fall få ta del av

många  olika  entreprenörer  och  mötas  av  olika  typer  av  upplevelserum  inom  det

geografiska området (Mossberg, 2003).

Figur 2: Olika typer av upplevelserum (egen modell, 2015)
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Bitner  (1990,  1992)  har skapat  begreppet  ”servicescape”.  Figur 3 illustrerar  relationen

mellan  omgivningen,  det  vill  säga  upplevelserummet  och  användaren.  Modellens

utgångspunkt  utgår  ifrån  ”stimulus  versus  respons”  teorin  vilket  innebär  att  stimulus

(upplevelserummet) påverkar användaren vilket leder till  en reaktion. Upplevelserummet

kan  i  denna  modell  delas  in  i  tre  olika  områden.  Dessa  består  av  atmosfäriska

förhållanden; ljud,  musik,  lukt,  temperatur.  Utrymme och användbarhet så som layout,

möbler eller komfort samt tecken och symboler, vilket kan skildras som skyltar och dekor.

Dessa  tre  områden  påverkar  både  användaren  och  de  anställas  upplevelse  av

upplevelserummet både direkt och indirekt (Mossberg, 2003).

Eftersom  upplevelsen  av  stimulus  versus  respons  teorin  är  individuell  kan  resultatet

variera  mellan  hur  olika  användare  responderar  vid  samma  tillfälle.  Mossberg  (2003)

framhåller att det kan vara en utmaning att kunna utröna tydlig data då användaren kan ha

svårt att särskilja mellan känslomässiga och kognitiva upplevelser.

Figur  3:  av  Bitner  (1992)  ”Ett  ramverk  för  att  förstå  omgivning-  användarrelationer”

förenklad modell av Mossberg (2003, sid. 132)
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Genom upplevelserummet kommunicerar man till  omgivningen vad det är som erbjuds.

Interiören  har  därför  en  viktig  visuell  betydelse  och  kan  otvivelaktigt  kommunicera  till

omgivningen,  frånsett  andra  faktorer  som  personal  eller  produkt.  Människor  har  ett

grundläggande  behov  att  att  förstå  sin  omgivning,  om interiören  inte  ha  förmågan  att

”kommunicera”  innehållet  i  verksamheten  kan  människor  uppleva  det  som  negativt

(Mossberg, 2003). 

Upplevelsen av interiören kan delas in i  två känslomässiga uttryck, välbehag och olika

grad  av  upphetsning.  Om  interiören  upplevs  som  tillfredställande  är  det  troligt  att

människor söker sig dit, i motsatt fall kan det leda till att människor avstå från att uppsöka

platsen (Mossberg, 2003). Enligt Mossberg (2003) är det vetenskapligt bevisat att ljusa

och  kalla  färger  bidrar  till  att  människor  blir  mer  lugna  och  harmoniska.  I

motsatsförhållande står varma färger som skulle bidra till en högre grad av upphetsning.   

     

Enligt  Lindvall  (1999)  kräver  nästan alla  arrangemang som syftar  till  att  ge människor

upplevelser, en arena för sitt genomförande, beroende på hur länge människor stannar på

platsen desto större  betydelse  har  upplevelserummet  och dess gestaltning (Mossberg,

2003).   

2.3 Waldorfpedagogiken

I Stuttgart startades år 1919 den första waldorfskolan av Rudolf Steiner. Uppgiften var att

starta  en  skola  för  arbetarnas  barn  som hade  till  syfte  att  inte  bara  lägga  fokus  på

pedagogik utan även ha ett freds-inspirerat budskap. Efter första världskriget gick en våg

genom  Europa  av  pedagogiskt  nytänkande  och  i  den  miljön  utvecklades

waldorfpedagogiken,  vilket  kom  att  bli  en  känd  tysk  bildningstradition.  Kärnan  inom

waldorfpedagogiken är att se människan som en naturlig del av sin omgivning, lärande

sker genom självuppfostran och utveckling. I pedagogiken återkommer man i hög grad till

hantverket och konstens betydelse (Waldorf, u.å). 

Det finns enligt Waldorfskolefederationen (Waldorf, u.å) tre huvudsakliga fält som en elev

möter i sin skolmiljö, det är teori, hantverk och konst. Konsten är inte ett specifikt ämne

utan är ett förhållningssätt som genomsyrar alla andra ämnen i skolan. 
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Genom att  återge det  man teoretiskt  lärt  sig  genom konstnärligt  hantverk  till  exempel

genom teckning, skådespeleri och handarbete gör man teorin levande på ett personligt

plan. Man menar att waldorfskolan och dess miljö inte bara är ett undervisningsinstitution

utan i hög grad ett kulturcentrum där konst, musik, eurytmi, skådespeleri och hantverk är

viktiga hörnstenar. 

Idag finns tre intresseorganisationer som håller samman de svenska waldorfinstitutionerna

de är  riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd (RWS),  Waldorfskolefederationen och

Värna (Waldorf, u.å).  

Skolundervisningen  inom  waldorfpedagogiken  bygger  till  största  del  på  muntlig

kommunikation.  Skolböcker används inte alls under de första åren och när barnen blir

äldre  används det  i  begränsad  mängd,  främst  under  morgonperioden.  Man menar  att

elever  tenderar  att  bli  för  trötta  om skolarbetet  är  för  intellektuellt  vid  för  tidig  ålder.

Eftersom undervisningen till största del bygger på konstnärlig verksamhet som målning,

sång, musik och teater sker inlärningen genom att hela kroppen arbetar. Barnen lär sig

bokstäver genom att måla och matematik lär man sig genom att hoppa och tala i kör. Inom

waldorfpedagogiken är  det  händerna och fötterna som är  läroverktygen.  Skoldagen  är

indelad  i  perioder  och  genom  människans  dagsrytm  så  planeras  schemat.

Morgonperioden är den tid på dagen då stört kunskapsinsamling sker medan det senare

under dagen blir mer inriktat mot konstnärliga ämnen (Carlgren, 1985). 

Rudolf  Steiner  (1994),  waldorfpedagogiken  grundare,  hade  en  filosofi  om  att  varje

människa har ett inre ”väsen” eller ”ande” som är oberoende av tid och rum. Denna ”ande”

är skapande och blundar för den yttre verkligheten. Ju mer varje människa berikar sitt inre

med  skönhet  desto  mer  förbered  blir  hon  för  livets  utmaningar.  Genom  konstnärligt

kunnande och genom lärandeprocessen lär man sig utveckla sin förståelse för skönheten,

som är en del av livet. Skönheten i skapandet, menar Steiner (1994), är inte till  för sin

egen  skull  utan  det  är  en  nödvändighet  vilket  kommer  inge  hela  människan  med ett

sprudlande  och  komplett  liv.  Han  menar  att  man  i  grunden  skall  ta  hänsyn  till  varje

människas kroppsliga, själsliga och andliga väsen, där föda, rörelse och konst utgör viktiga

delar i strävar man mot det” rätta sättet” (Steiner, 1994).
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Eurytmi, rörelsekonst är en viktig del av pedagogiken. I en doktorsavhandling av Krantz

(2015) undersöktes konstens roll i nutidens pedagogik. Krantz (2015) studerade i vilken

grad studenter i åldern 18 år upplevde att eurytmi var viktigt i deras liv. Resultatet visar på

att eleverna genom eurytmin kände sig trygga, mer lugna, mindre stressade, mer öppna

för nya tankar och idéer, hade en ökad uthållighet och koncentrationsförmåga, upplevde

sig ha bättre  problemlösningsförmåga och kände en ökad motivation  genom att  utöva

eurytmi (Krantz, 2015).   

2.3.1 Goethes färglära

Johann Wolfgang von Goethes (Sällström, 1979) bok om färglära kom ut år 1810 då han

spenderat närmare tjugo år med att studera natur, biologi och färglära. I boken beskriver

Goethe (Sällström, 1979) ingående färgernas natur och beskaffenhet. Han menar att varje

färg har sin särskilda egenart som tillsammans med andra färger både kan verka i harmoni

men  oftast  i  disharmoni.  Varje  färg  är  likväl  viktig  och  betydelsefull  och  kan  därmed

betraktas som ett element i konsten i vilket den kan användas i att uppnå estetiska mål.  

Goethe  (Sällström,  1979)  beskriver  även  på  micronivå  vilka  färger  som  är  lämpliga

respektive olämpliga att använda i vissa sammanhang. Bland annat beskrivs hur färgen

gul inte bör användas på vissa typer av textilier, till exempel vanliga kläder och filtar. Den

gula färgen får då inte lysa med dess fulla energi och uppfattas därmed som oangenäm

och ”smutsgul”. Trots att boken om Goethes färglära (Sällström, 1979) idag kan uppfattas

som gammalmodig, är läran om färger en av waldorfpedagogikens hörnstenar.    

Figur  4:  De sammanbundna färger  med  tunna linjer  fodrar  varandra  och ger  bredvid

varandra en harmoniskt helt, dessa färger är ”totalitära och harmoniska” 
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De sammanbundna färger med tjocka linjer är ”Karakteristiska klanger” de hör ihop men

tränger samtidigt ut en annan färg vilket inte sker i full harmoni. (Sällström, 1979, sid. 325

& 328) omgjord av Jenny Tönnesen, 2015

Figur 5: Dessa linjer visar på de vaga klangerna i färgskalan. Dessa klanger kan man

kalla  vaga  därför  att  de  ligger  alltför  nära  varandra  för  att  intrycket  av  dem skall  bli

betydande (Sällström, 1979, sid. 331). 

Figur 6: Denna figur visar färgernas riktiga natur där dygnets ljus/mörker samt skedena

däremellan (dis, dimma, gryning) i stegring släpper igenom färgernas väsen. (Sällström,

1979, sid. 418) omgjord och förenklad av Jenny Tönnesen 2015  
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2.3.2 Antroposofisk arkitektur

Den antroposofiska arkitekturen skall tala till hela människan. Det innebär att formspråket

skall  ge  utrymme  för  fantasi,  kreativitet,  en  känsla  av  gemenskap  och  andra  viktiga

kvaliteter som en människa behöver för att kunna växa. Viktiga faktorer som kännetecknar

antroposofisk arkitektur är samspelet mellan ljus och skugga, proportionsförhållandena,

olika vinklar på väggar och tak, materialvalet och färgskalan som har till uppgift att påverka

vårt känsloliv, vår motivation och handlingskraft (Carlgren, 1985).  

Rudolf  Steiner  (Carlgren,  1985)  ritade  och  byggde  år  1913  ”Goetheanum”,  namnet

kommer efter Steiners stora inspirationskälla Goethe. Formgivningen av ”Goetheanum”

skall på alla sätt vara levande (Carlgren, 1985)

 Figur 7: Bild på ”Goetheanum” (Wikipedia, 2015)
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 Figur 8: Bild från Kulturhuset i YtterJärna (Antroposofi, 2009)

Jag  har  i  denna  uppsats  bedrivit  min  forskning  i  waldorfmiljö  med  klassrummet  som

upplevelserum.    

2.4 Motivation

Figur 9 visar på tre olika huvudteorier som kan förklara begreppet motivation. Där ingår

kognitiva teorier, Hedonistiska teorier i vilket behavioristiska och psykodynamiska teorier

ingår  som  förgrening,  samt  självförverkligande  teorier  som  den  humanistiska  teorin

(Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014). 

Figur 9: Illustration av tre huvudsakliga motivationsteorierna (Egen modell, 2015)
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De självförverkligande teorierna (däribland humanisterna) menar att motivationen kommer

ifrån längtan att få förverkliga sig själv och få använda sig av hela sitt inre register. Den

humanistiska psykologin menar att varje människa har en medfödd och inbyggd drivkraft

som  har  till  syfte  att  vilja  ta  oss  framåt  och  lära  oss  nytt  (Brolin,  Carlsson,  Hoff  &

Rasulzada, 2014).

Hedonistiska teorier har som tes att människan drivs av personlig kortvarig tillfredställelse.

Inom psykoanalysen är drivkraften att minska på olika typer av anspänning för att på så

sätt  nå  kortvarig  tillfredställelse.  Behaviorismen  menar  i  sin  tur  att  den  kortvariga

tillfredsställelsen kommer från att man som människa får ge utlopp för spänningar.  Inom

behaviorismen menar man att vid ökad belöning så ökar tendensen till att vara kreativ. 

Behavioristernas syn på kreativitet kan beskrivas som en linjär process. Genom att belöna

kreativitet etappvis så kan man styra människor in på ”rätt väg”, det sker i en process som

utförs  steg  för  steg  efter  varandra  och  som  är  tydligt  definierbar.  Teorin  innebär  att

människan i grund och botten är lat och att människan därför är ovillig att ta sig ann nya

saker och lära sig nytt. Därmed är den yttre motivationen i hög grad viktig och belöningen

får en central roll. Den inre motivation kan uppstå men det sker endast vid långvarig yttre

motivation (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014).

De kognitiva teorierna bygger alla på att människan har en inre motivation och vill utforska

sin omvärld. Utifrån den kognitiva motivationsteorin så innebär det att det finns ett direkt

samband mellan människans inre  motivationen och kreativitet.  Den yttre  motivationen,

vilket skulle kunna vara belöning, tävlingar eller att vara kreativ under tidspress visar sig

vara direkt negativ för kreativiteten. Den motivationsteori som haft störst genomslag de

sista  åren  är  den  socialkognitiva  teorin.  Den har  en  heuristisk  syn på motivation,  det

betyder att det finns många tänkbara alternativ och att den yttre och den inre motivationen

samverkar  tillsammans.  Den  inre  motivationen  kommer  från  människans  lust  att  göra

något  för  hennes  egna  skull  och  den  yttre  motivationen  sker  när  människan  får  en

belöning av någon form.  Idégrunden bygger på människans inre motivation där lusten och

friheten får styra. 
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Om människan däremot befinner sig i en miljö där omgivningens ramverk råder påverkas

människan i stor utsträckning av den yttre motivation. I den socialkognitiva teorin är den

inre  motivationen  central  då  teorin  anser  att  den  yttre  motivationen  inte  ha  lika  stor

genomslagskraft på individen när det kommer till att utföra mer komplexa uppgifter (Brolin,

Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014).

Dweck  (Brolin,  Carlsson,  Hoff  &  Rasulzada,  2014)  är  en  av  de  personer  som

vidareutvecklat den socialkognitiva motivationsteorin och studerat sambandet mellan inre

och yttre motivation. Hon menar att det kan anses lika vanligt att vara utmaningsorienterad

det vill säga drivas av inre motivation, som att vara prestationsorienterad, drivas av yttre

motivation. 

I en metaanalys av inre och yttre motivation har man kommit fram till att delar av både de

kognitiva teorierna och de behavioristiska teorierna stämde. Att uppleva sig kontrollerad

var i hög grad negativ för motivationen men att ge tydlig information och tydliggöra vilka

kreativa  ramar  som existerade  var  att  betrakta  som positivt.  I  studien  fann  man inga

belägg  som  visade  på  att  man  som  människa  behöver  bli  belönad  för  att  öka  sin

motivation. Slutsatsen från studien är därmed att  människan besitter  en så kallas inre

motivation som inte påverkas av yttre faktorer (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014). 

Forskning  inom  kreativitet  och  motivation  har  visat  på  tydliga  samband  mellan  inre

motivation och kreativa åtaganden. Med kreativa åtaganden menas att dessa personer har

haft större nyfikenhet kring att lösa en uppgift, haft större lust att fortsätta kämpa, trots

motgångar, samt att dessa personer i större utsträckning har haft egna mål om att uppnå

ny kunskap.  Ett genomgående idé inom alla de olika teorierna är vikten av personlig frihet

för att  kunna utveckla kreativitet  (Brolin,  Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014).  Cooper &

Jayatilaka (2006) har studerat  i vilken grad åtaganden och motivationen skiljer sig från

yttre och inre motivation när det gäller deras effekter på gruppens kreativitet. Cooper &

Jayatilaka  (2006)  resultat  visar  att  åtaganden  påverkar  gruppmedlemmarnas  inre

motivationen. Studien lyften upp vikten av belöning i samband med åtaganden, vilket är en

mycket viktig faktor för att uppleva inre motivation. 
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Brophy (2006) har i sin forskning undersökt skillnaden på individ- och grupprestation vad

gäller kreativa problemlösningar.  Brophy´s (2006) resultat visar att  grupper tenderar att

lösa problem på ett mer kreativt och innovativa sätt, gruppen har även förmågan att kunna

lösa mer komplexa problem genom kreativitet  än enskilda individer.  Individers kreativa

problemlösningsförmåga tenderar att bli mer förenklad och i högre grad mer odynamisk.

Self-determination theory, även kallad SDT är en teori om självbestämmandegrad och yttre

motivation. Teorin innebär att den inre motivationen i grunden är viktig men att det kan

avta i styrka ju äldre ett barn blir. Med inre motivation menar man att en människa utför en

handling för  det  egna nöjets  skull.  Ju äldre ett  barn blir  ju mer ökar  behovet  av yttre

motivation.  SDT  teorin  innebär  att  det  finns  olika  grad  av  påverkan  inom  den  yttre

motivationen. Exempelvis kan en elev göra en uppgift endast i syfte att inte få skäll från

föräldrarna, det bygga på en typ av yttre motivation. 

En annan elev kan göra en uppgift för att den vill uppnå bra betyg inför framtiden. Eleven

kan helt sakna inre motivation utan genomför uppgiften utifrån yttre motivation, i detta fall

karriärsmål. I båda fall visar det på aktiva och medvetna val men deras yttre motivation

skiljer sig åt (Ryan & Deci, 2000).  

Figur 10 visar på alla de skeden som kan äga rum hos en människa vid påverkan av yttre

motivation, från passivitet och ointresse till att uppnå en hög inre motivation. ”Amotivation”

eller passivitet sker när en människa inte värderar en aktivitet eller uppgift, när den inte

upplevelser sig kompetent att utföra en uppgift eller när den inte tror att resultatet kommer

bli  tillfredställande.  ”External  regulation”  inbegriper en yttre motivation vars syfte är att

upprätthålla  en  önskan  eller  behov  utifrån  eller  där  en  belöning  sker  återkommande.

”Introjected regulation” är en motivation som upprätthålls av yttre krav,  eleven genomför

uppgiften  endast  i  syfte  att  undvika  egna  skuldkänslor.  ”Indentified  regulation”  är

motivation som kommer ifrån en annan människas idé men som man gör om till sin egen

(Ryan & Deci, 2000).
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”Integrated regulation” innebär att den yttre motivationen helt har inkorporerat med den

egna personen. Ju mer en människa internaliserar det vill säga sammanbinder syfte och

handling till  sin egna person,  ju mer förflyttas den yttre motivationen till  att  bli  en inre

motivation (Ryan & Deci, 2000).    

Figur 10 Self- determination theory, SDT (Ryan & Deci, 2000, sid. 61) 

omgjord av Jenny Tönnesen 2015

2.5 Kreativitet

En av  de tydligaste  kännetecknen  för  kreativt  tänkande är  förmågan  att  kunna  tänka

utanför ramarna, det som för många betecknas som det invanda och självklara (Passer &

Smith 2001, Jacquemot, 2013). Det gäller i synnerhet när man som människa hamnar i en

situation som kräver nya tankelösningar och där ens engagemang leder en in på kreativa

problemlösningar.  Det  kreativa  tänkandet  tydliggörs  när  man  ska  tillämpat  idéer  eller

förslag  som  uppfattas  vara  utanför  normen  och  som  kräver  att  man  närmar  sig

problemlösningar  utifrån  nya  tankebanor  och  nya  vinklar.  Att  tänka  nytt,  originellt  och

användbart är revolutionärt och är signifikant för den kreativa människan (Passer & Smith,

2001,  Jacquemot,  2013).  Kreativitet  kan  sammanfattas  i  sju  viktiga  delar.  Nyfikenhet,

Inspiration,  Motivation,  Lekfullhet,  Hämningslöshet,  Ihärdighet  samt  Målfokusering.  Alla

dessa sju faktorer en en del i det kreativa pusslet som gör att vi har förmågan att använda

våra  kunskaper  och  vår  fantasi  men  inte  minst  att  kunna  fullfölja  en  tankegång

(Jacquemot, 2013).  
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Csikszentmihalyi  (1997)  menar  att  de  vardagliga  aktiviteterna  som  vi  människor  gör

återspeglar  vilket  typ  av  liv  vi  lever.  I  vardagen är  därför  upplevelsen av aktiviteterna

angörande för huruvida vi  upplever positiva eller  negativa känslor.  Känslor är de mest

subjektiva element vi har i vårt medvetande då känslor är högst individuella och bara kan

kopplas till individen. Csikszentmihalyi (1997) delar in känsloregistret i två grundläggande

känslouttryck, positiva eller negativa känslor. Till den positiva känslan är glädjen den mest

framträdande vilket alla människor strävar mot att uppleva.    

                

Det finns ingen konkret förklaring idag på hur hjärnan fungerar hos kreativa människor och

vad som karakteriserar deras hjärnstruktur.  En hypotes är att  dessa människor har ett

annat  kopplingssystem  i  hjärnbarken  som  möjliggör  för  dem  att  koppla  samman

information på ett mer nyanserat sätt. Då de flesta människor sorterar bort vissa idéer som

galna eller icke genomförbara kan den kreativa hjärnan spara informationen och plocka

fram den  vid  senare  tillfälle.  Kreativitet  kan  på  flera  sätt  förklaras  ur  ett  psykologiskt

perspektiv men psykologiska teorier kan ingalunda tillämpas som förklaringsmodell för hur

den fysiska hjärnbarken fungerar kring kreativitet (Arthur & Mitchell, 2002).

Kreativitet kan ses som en process i fyra steg där förberedelse, inkubation, illuminering

och verifikation ingår. I första skedet blir den kreativa människan medveten om ett problem

som den vill lösa, den skaffar sig upplysningar om vilka material som behövs och vilka

kunskap som krävs för att  kunna lösa problemet.  I  andra skedet sker  en sortering av

alternativa lösningar på problemet, kreativa människor tenderar att vara mer ”fria i tanken”

och mer experimentella i sin kunskapsinsamling. I tredje skedet infinner sig illumineringen

det vill säga då man hittar lösningen på problemet och vet hur man skall gå tillväga för att

lösa det. Slutligen infinner sig verifikationsfasen då de sista pusselbitarna ska falla på plats

för att få ett färdigt resultat (Arthur & Mitchell, 2002).     

 

Historiskt  sett  finns  det  flera  teoretiker  som provat  att  teoretisera  kreativitet  och dess

process. Bland dessa går att hitta Simon (Sahlin, 2001) som delar in processen i fyra

faser. Dessa består av kunskapsinsamling, man gör sig bekant problemet och försöker i

största möjliga mån samla in kunskap och material, därefter infinner sig nästa fas där man

selektivt skall glömma bort vissa detaljer som härrör problemet. 
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Detta skall i sin tur leda till ett antal problemlösningsmetoder där man experimenterar fram

olika lösningar till sista fasen som då är lösningen på problemet (Sahlin, 2001).

En  sak  som  teoretikerna  Hadamard,  Poincare  och  Simon  (Sahlin,  2001)  alla  har

gemensam är deras beskrivning av vad kreativitet är. Sahlin (2001) menar att deras teorier

om kreativitet  inte  så  mycket  bygger  på  en  egentlig  iakttagelse  av  själva  fenomenet

kreativitet utan snarare är en beskrivning av en problemlösning, som i många fall inte är så

originell. Sahlin (2001) menar att man måste vara försiktig att använda begreppet kreativ

då  uppfinnande  är  kreativt.  Flertalet  uppfinningar  är  snarare  ett  tecken  på  god

problemlösningsförmåga.

2.5.1 Barn och kreativitet 

En betydelsefull del i att främja barns kreativitet är att skapa miljöer där kreativiteten  får ta

plats. I skolans värld är det viktigt att skapa en klassrumskultur som främjar kreativitet. I

den  miljön  är  elevens  egna  delaktighet  och  initiativ  central  men  även  faktorer  som

utmaningar, lek och fantasi (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014).

Läroplanen  (Skolverket,  2011)  säger  att  skolan  ska  stimulera  elevernas  kreativitet,

nyfikenhet  och  självförtroende  samt  vilja  till  att  pröva  egna  idéer  och  lösa  problem

(Skolverket, 2011). Ett barns beteende styrs i hög grad av intresse respektive rädsla. Om

detta inte bejakas i tillräckligt hög grad av till exempel en nära vuxen så kan man se att

frekvensen minskar, det vill säga barnet blir mindre nyfiket, försiktighetssocialisering. Det

betyder att  den vuxna utgår ifrån vilka konsekvenser  en handling får.  Ett  barn kan till

exempel  vilja laga mat men stoppas av den vuxna som anser att  det  är för  farligt  att

använda kniv eller spis. Denna försiktighetssocialisering innebär att barnet stoppas i sitt

kreativa utforskande (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014).

Singer & Singer (1992) har åskådliggjort ett antal förutsättningar som skall bejaka barns

kreativa utveckling. 1) tid, barn som har en alltför begränsad tid har ingen möjlighet eller

utrymme för att bejaka sin kreativa fantasi. Man skulle kunna säga att barn behöver ha tid

och få utrymme att ha tråkigt för att kunna utveckla sin fantasi. 
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2) psykiskt utrymme, ett barn (även vuxna) behöver psykiskt utrymme där den yttre sfären

och den inre sfären  tillsammans kan ge ”lekutrymme”. I detta sammanhang beskrivs lek

som en del i kreativt skapande hos barn 3) fysisk plats, ett barn är i behov av en fysisk

plats för att kunna få experimentera och utveckla sin fantasi, studier har visat att det är

viktigt för barn att få ha en egen plats där fantasin kan få ”löpa fritt” till exempel en egen

koja eller  ett  ”eget  hörn”  där  inte  lärare eller  föräldrar  kommer och städar  iordning 4)

lekredskap  och  material  för  skapande,  kan  trigga  igång  fantasin  hos  vissa  barn,  det

möjliggörs  genom  att  det  finns  utklädningskläder,  klossar  eller  leksaksfigurer  5)

inspirerande modeller, att ha kreativa föräldrar, lärare, kompisar eller andra nära personer

som är kreativa, skapar, experimenterar lockar barnet till att utveckla sin fantasi ännu mer

och aktiviteterna upplevs som mer attraktiva (Singer & Singer, 1992).   

För att skapa ett kreativt klassrum krävs åtta faktorer. 

Flexibilitet;  Vad  gäller  metod,  struktur  och  attityd.  Klassrumsmiljön  bör  vara  sådan  att

eleverna accepterar att människor är olika och att alla människor har olika behov. Det

innebär  även att  det  skall  finnas flexibilitet  i  arbetsmetoder  och att  enskilt  arbete och

grupparbete ingår fortlöpande. Genom att tillämpa flexibilitet flyttas fokus från vad som är

”rätt” eller ”fel”, istället lär sig eleverna förstå att olika människor har olika kunskap som

kan användas  i  olika  sammanhang.  Kunskap;  Kunskap är  viktigt  för  kreativiteten.  Det

anses  svårt  att  vara  kreativ  om man inte  vågar  ställa  frågor  eller  våga leta  reda  på

kunskap. Inflytande; Eleverna bör få och våga påverka skolmiljön och skolans läroplan.

Läraren bör förmedla att elevernas åsikter och idéer är viktiga och låta dem ta initiativ

både  vad  gäller  skolans  innehåll  men  även  inom-  och  utomhusmiljön.  Öppenhet  mot

andra; Eleverna bör lära sig visa respekt för andra människor och det bör vara ett öppet

klimat i klassrummet så elever vågar komma med idéer och inte vara rädda för vad andra

elever skall tycka eller tänka. Läraren skall vara tillgänglig för alla elever och agera utifrån

att det är lika villkor som gäller för alla. Samarbete i lärande; Läraren bör uppmuntra till

samarbete och lära eleverna att se till olika förmågor, alla behövs för att kunna lösa en

uppgift.  Genom  ökat  samarbete  minskar  också  fokus  på  individuell  konkurrens.

Självständighet i lärande; Alla elever bör få vara delaktiga i planering, genomförande och

utvärdering av skoluppgifter. Genom självständighet kan eleverna uppleva kontroll vilket är

viktigt både för kunskapsinsamlingen och för kreativiteten. 
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Uppmaningar och risker; Det är viktigt att eleverna vill och vågar ta sig ann utmaningar för

den kreativa processen. Att eleven har en inre motivation att vilja utforska och våga ta för

sig.  En del  i  risktagandet är att  våga misslyckas, i  den processen är lärarrollen viktig.

Fokus bör därför ligga på kreativa lösningar. (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014).

Figur  11:  Modell  över  åtta  aspekter  av  ett  kreativt  klassrum (Brolin,  Carlsson,  Hoff  &

Rasulzada, 2014, sid. 319) omgjord av Jenny Tönnesen 2015

I  min  studie  har  jag  forskat  kring  hur  upplevelserummet  påverkar  kreativitet  och  det

kreativa skapandet.   
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3. Problemformulering 

I  detta  kapitel  har  jag  redogjort  för  uppsatsens  syfte, vilka  avgränsningar  som tillämpats  samt  vilka

forskningsfrågor som studien baserats på.

3.1 Syfte

Syftet  med denna uppsats är  att  skapa kunskap om upplevelserummets  betydelse för

skolelever i årskurs åtta utifrån begreppen kreativitet och motivation.    

3.2 Avgränsningar

Denna uppsats avser  att  bedriva forskning inom ramen för  skolelevers  motivation och

kreativitet. Den fysiska miljön kommer begränsas till klassrumsmiljö på en waldorfskola i

Stockholm.   

3.3 Forskningsfrågor 

• Vilka faktorer i upplevelserummet påverkar elevers kreativitet?

• Vilka faktorer i upplevelserummet påverka elevers motivation?

• Vilken betydelse har upplevelserummet för det kreativa skapandet? 

• Hur gestaltas det kreativa flödet? 
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4. Metod

Följande kapitel inleds med att beskriva det kvalitativa perspektivet. Därefter redogör jag för intervjuer och

semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Sedan följer; att genomföra intervjuer och kodning av

data. Kapitlet avslutas med litteraturgranskning, reliabilitet & validitet och etik. 

4.1 Det kvalitativa perspektivet

Inom den kvalitativa forskningsmetoden är man intresserad av att studera hur människan

uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Till skillnad från den naturvetenskapliga

traditionen innebär det kvalitativa perspektivet att individen ingår i en subjektiv omvärld

(Backman, 2008). Metoden inriktar sig mer på individnivå, micronivå istället för ett macro

perspektiv. Det intressanta är hur en individ tolkar och uppfattar sin verklighet och inte hur

en objektiv verklighet ser ut. Detta är två helt motsatta perspektiv (Backman, 2008).

Kvalitativa  undersökningar  karakteriseras  av  att  man  försöker  nå  en  förståelse  för

livsvärlden hos en individ eller grupp människor, på vilket sätt de ser på sig själva och sin

relation  till  sin  omgivning  (Hartman,  2004).  Den  kvalitativa  ansatsen  är  övervägande

induktiv.  Med det  menas att  man samlar in information, analyserar materialet  och drar

sedan  en  slutsats  av  det  insamlade  materialet  (Backman,  2008).  Det  kvalitativa

perspektivet  kan  upplevas  som  rörigt  därför  att  alla  de  olika  momenten  i  forsknings

processen hela tiden är aktuella. 

Genom att  börja  med att  intervjua  eller  observera något  så  kan man göra  nya urval,

undersökningens olika moment växer således gemensamt fram i en ömsesidig interaktion

(Hartman, 2004). Analysen av data sker i den analytiska induktionen, efter att allt material

som  har  relevans  för  problemställningen  har  samlats  in,  då  påbörjas  analysen  och

bearbetningen  av  datan.  Genom  den  metoden  undviker  man  att  teoretisera  under

datainsamlingen gång (Hartman, 2004).   

4.2 Intervjuer 

Vanligaste  metoderna  i  det  kvalitativa  perspektivet  utgörs  av  intervjuer  och

litteraturgranskning  (Backman,  1998  &  Hartman,  2004).  I  genomförandet  av  intervjuer

ingår ofta forskaren själv och utgör då instrumentet. Intervjupersonerna kan fortlöpande

ändras, allt i syfte att medge ökad förståelse och insikt (Backman, 1998). 
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När man genomför intervjuer finns det ett antal kriterier som man bör hålla sig till för att

skapa så goda förutsättningar som möjligt för att få in data (Denscombe, 2009).

• Det skall finnas ett samtycke att delta, forskaren ska i förväg att prata med den

tilltänkta  intervjupersonen  och  förklara  genomförandet  och  forskningssyftet.

Intervjupersonen bör i förväg bli informerad om innehållet ”temat” av intervjun och

på vilket sätt datan kommer samlas in på. 

• Det skall erbjudas möjlighet att i  efterhand lyssna igenom materialet och tillägga

synpunkter om intervjupersonen så önskar. 

• Den intervjuandes ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade, med

detta menas att intervjun betraktas som protokollförd om inget annat önskas från

den intervjuade. Den intervjuade kan även begära att hens ord inte offentliggörs.

Detta skall ske i förberedande samtal med den intervjuade. 

• Forskaren  bestämmer  dagordningen  för  diskussionen,  med  andra  ord  bygger

intervjun  på  att  det  finns  en  överenskommelse  om  att  forskaren  kontrollerar

tillvägagångssättet  för  intervjun  samt  att  forskaren  styr  diskussionen  i  önskad

riktning (Denscombe, 2009).

Intervjuer är en lämplig forskningsmetod när det gäller att ta reda på mer komplexa och

subtila  fenomen  samt  när  en  forskare  behöver  få  djupgående  kunskap  i  människors

åsikter,  känslor,  erfarenheter  och  uppfattningar.  Genom intervjumetoden  möjliggörs  att

intervjupersonen, genom förtroende, kan diskutera personliga och djupare resonemang

som inte skulle framkomma i samma utsträckning med en annan vald metod (Denscombe,

2009). 

I denna studie har datainsamlingen genomförts via bandinspelning vid intervjutillfället. Jag

har efter genomförda intervjuer både erbjudit personerna att tillägga synpunkter och att ge

personerna möjlighet att lyssna igenom intervjumaterialet. Jag har innan påbörjad intervju

redogjort för intervjupersonerna om att datan behandlas med total sekretess det vill säga

ingen annan än jag som forskare lyssnar igenom materialet och inga namn antecknas. Jag

har  innan  påbörjad  intervju  förklarat  för  intervjupersonerna  hur  intervjuerna  kommer

genomföras. 
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4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer, det innebär att det inför intervjun funnits

en tydlig och i hög grad strukturerad dagordning. Jag som forskare har emellertid varit

inställd på att öppna upp för att låta den intervjuade eleverna förklara sina resonemang

och idéer och det har givits möjlighet att vidareutveckla intressanta ämnen som kommit

upp under intervjuns gång. Frågorna som ställts har varit öppna och vikten har legat vid

den  intervjuandes  synpunkter  och  att  utveckla  sina  tankegångar  (Denscombe,  2009).

Denna form av intervju kallas även halvstrukturerad intervju där det finns en hög grad av

standardisering och lägre grad av strukturering. Det betyder att jag som forskare har ställt

ett antal frågor i viss ordning men att det funnits möjlighet att formulera sig fritt (Hartman,

2004). 

Den stora skillnaden mellan semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer är att

det givits möjlighet för den intervjuade att använda sina egna ord och det  har givits tid att

utveckla sina egna tankar.  Genom att jag har låtit den intervjuande säga sin mening har

det varit möjligt att upptäcka saker i komplexa frågor. Semistrukturerade intervjuer är i hög

grad med inriktade på att ”upptäcka” än att ”kontrollera” en tes eller teori (Denscombe,

2009).

4.2.2 Urval och genomförande

Min  selektion  av  waldorfskola  har  skett  genom  ett  geografiskt  urval,  jag  valde  den

waldorfskola som jag bor geografiskt närmast och som jag redan har en relation till genom

mitt  eget skolbarn. Jag ansåg även att denna skola var lämpligast då det är Sveriges

största waldorfskola med flest inskrivna elever. 

Jag  valde  att  genomföra  intervjuer  med  en  årskurs  åtta  då  jag  önskade  få  ut  mer

användbar data än vad jag möjligen hade fått om jag valt en lägre årskurs med yngre

elever.  Mina  intervjupersoner  var  fyra  flickor  och  fyra  pojkar  i  åldrarna  14-15  år.

Intervjuerna genomfördes främst i ett separat mötesrum i anslutning till klassrummet, sista

intervjun genomfördes dock i elevernas egna klassrum. Intervjuerna utfördes muntligen

genom ljudinspelning, jag gjorde några enstaka anteckningar under intervjuernas gång.

Intervjuerna var mellan 25-35 minuter långa och genomfördes med två elever i taget. Totalt

fyra intervjuer med drygt två timmars intervjumaterial. 
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Genom  att  utgå  ifrån  en  semistrukturerad  intervjumetod  hade  jag  innan  intervjuerna

arbetat  fram  en  intervjuguide  utifrån  fyra  olika  teman;  Upplevelserummet,  Kreativitet,

Motivation och Interaktion. Varje tema hade fyra till fem frågeställningar och vid varje fråga

gavs det  möjlighet  för  eleverna att  diskutera svaret  mellan varandra och att  reflektera

enskilt.     

4.2.3 Att genomföra intervjuer

De finns ett antal variabler man bör ta i beaktande när man väljer att genomföra intervjuer. 

• Att genomföra intervjuer är i hög grad tidskrävande då analysen av materialet är ett

mödosamt arbete med utskrift och kodning av intervjudata. 

• Beroende på valet av intervjumetod, så riskerar man att få icke standardiserade

svar. Detta kan försvåra arbetet och kan resultera i material som inte är för-kodade

och har relativt öppna svar. 

• I den kontext där intervjun sker kan konsistens och objektivitet påverkas vilket kan

påverka tillförlitligheten i materialet. 

• Intervjutekniken baseras på vad människor säger under intervjuns gång men det är

inte alltid som tankar och ord stämmer överens och återspeglar sanningen.   

• En taktlös intervju skulle kunna innebära en kränkning av privatlivet och/eller skapa

obehag för den intervjuade personen. 

• Bandspelare  kan  vid  intervjutillfället  hämma  den  intervjuade  vilket  kan  leda  till

svårigheter att bland annat få ”igång” ett samtal (Denscombe, 2009). 

Kodning och analys av data har i denna studie varit högst tidskrävande men jag har innan

påbörjat  arbete  varit  fullt  medveten  om  det.  Då  jag  genomfört  intervjuer  genom

semistrukturerad intervjumetod har datan i flertalet fall inte varit möjlig att för-koda. Detta

har för mig inte lett  till  någon ogynnsam belastning i  analysfasen utan har istället  varit

berikande för studien då oanad data framkommit. Jag har i högsta mån försökt resonera

och agera objektivt till intervjupersonerna utan hänsyn till min föräldraroll på skolan, innan

genomförandet av intervjuer hade jag tidigare aldrig mött mina intervjupersoner. Genom att

konsekvent ställt följdfrågor och bett intervjupersonerna om exempel har jag aktivt försökt

komma så nära intervjupersonernas tolkning och åsikt som möjligt. Jag har i möjligaste

mån varit lyhörd och inkännande mot varje enskild person. Jag uppfattade inte vid något

tillfälle under de fyra genomförda intervjuerna att någon av intervjupersonerna upplevde

obehag med upptagningen av ljudfiler.   24



4.2.4 Analys av data

När man kodar data från intervjuer är arbetet indelat i två faser. I första delen börjar man

med att finna de begrepp i textmassan som är extra intressanta. I fas två kategoriserar

men datan, detta hjälper en att tolka och förstå det företeelser som man som forskare är

intresserade av. Tolkningen av data är sedan tänkt att resultera i en hermeneutisk teori där

termer sätts i relation till varandra för att bilda en analytisk- induktiv teori. (Hartman, 2004).

Jag har genomfört min datakodning i fem olika etapper. Till att börja med har jag lyssnat

igenom allt material vid två tillfällen. Sedan har jag översatt alla fyra ljudfiler till text. Jag

har då inte utelämnat någon data utan alla ord, suckar, och skratt har förts ner till skrivna

ord.  Sedan har  jag färgkodat  intervjudatan genom att  ge varje  intervjuperson en färg.

Därefter har jag tematiserat datan, både utifrån frågeställningarna men även utifrån andra

samtalsämnen som uppstått under intervjuerna. I sista skedet har jag renskrivit all data

genom att rensa bort flertalet ord som tydligt betraktas som talspråk eller på annat sätt inte

har varit relevant för innehållet i meningarna t.ex. ”Asså”, ”öhhh” ”typ”.       

4.3 Litteraturgranskning

En litteraturgranskning inleder den sekvens av aktiviteter som kallas forskningsprocessen.

Litteraturgranskning har som syfte att ge forskaren en bred, fattbar och samlad kunskap

om  tidigare  forskning  inom  området.  Materialet  består  då  av  böcker,  originalartiklar,

rapporter, avhandlingar med mera (Backman, 1998). 

Granskningen av litteratur kan leda till att man  identifierar ett visst problem, till exempel

kunskapsluckor eller brister inom forskningen. Litteraturgranskningen skall även vara till

hjälp när man kommer till att  formulera ett problem genom att precisera och definiera ett

begrepp eller kunna ge forskaren möjlighet till olika tolkningsalternativ. Litteraturen skall

även kunna ge forskaren ett  historiskt  perspektiv  på ämnet (Backman, 1998 & 2008).

Framgången  i  det  fortsatta  vetenskapliga  arbetet  är  avgörande hur  väl  man  granskat

litteraturen på området (Backman, 1998).

4.4 Reliabilitet & Validitet

Inom vetenskapen är det viktigt att observationerna uppfyller krav på reliabilitet (pålitlighet)

och validitet (giltighet). 
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Pålitlighet betyder att man skall kunna genomföra samma observationen vid upprepade

tillfällen  och  att  andra  forskare  skall  kunna  genomföra  samma  observation.  Giltighet

betyder i sin tur hur korrekt observationen är, hur nära likhet den visar oss världen. Inom

begreppen pålitlighet och giltighet finns ett antal risker som kan stjälpa en observations

reliabilitet och validitet. En i hög grad möjlig källa till fel skulle kunna vara den mänskliga

faktorn och/eller den omgivande miljön. Selektiv uppmärksamhet är även det en riskfaktor

där  man som människa  gärna vill  se  mönster  eller  att  man förväntas  se  vissa  saker

(Hartman, 2004). 

 

När det kommer till kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet mer svårdefinierat och

svårare att mäta då svarsalternativen och forskningsprocessen kan variera med tiden men

inte påverka tillförlitligheten i forskningen (Hellmér, 2010). Denscombe (2009) menar att

det  är  omöjligt  att  upprepa ett  experiment  i  den kvalitativa forskningen då det  inte  är

genomförbart  att  kopiera  en  social  inramning  eftersom både  tid,  miljö  och  människor

förändras. Ytterligare en svårighet är forskarens relation och engagemang i insamlingen

och analysen av  data.  Engagemanget  är  ofta  i  sådan hög grad att  det  i  princip  vore

omöjligt för en annan forskare att kunna producera samma data och därmed dra samma

slutsats (Denscombe, 2009). 

Jag har under hela uppsatsens genomförande varit transparent med alla moment jag har

genomfört. Jag har kontinuerligt återkopplat forskningen och intervjudatan gentemot min

handledare och på så sätt aktivt stävat mot att ha en så stark validitet som möjligt. Jag har

varit fullt medveten om svårigheterna med reliabilitet då varje intervju har varit unik. Dock

är det fullt möjligt att nya observationer inom en snar framtid skulle kunna genomföras som

visar på uppsatsens reliabilitet.  

4.5 Etik

Vetenskapsrådet  (Vetenskapsrådet,  u.å)  har  tagit  fram  fyra  stycken  forskningsetiska

principer  för  forskning  inom  humanistisk  och  samhällsvetenskaplig  forskning.  I  denna

uppsats har det involverat datainsamling genom intervjuer med elever mellan 14-15 år.

Individskyddskravet  är  den  samlade  benämningen  på  nedanstående  fyra  krav  inom

forskningsetik.  
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Informationskravet innebär att forskaren skall informera intervjupersonerna om de villkor

och  förutsättningar  i  vilket  intervjun  skall  ske  samt  att  intervjun  är  frivillig  att  delta  i.

Personerna  skall  få  information  om  uppsatsens  syfte  och  dess  tema.  Viktigt  är  att

forskaren  inte  får  utelämna  någon  information  som  kan  tänkas  påverka

intervjupersonernas benägenhet att medverka. 

 

Samtyckeskravet innebär  att  man som forskare  skall  söka samtyckte  från,  i  detta  fall,

intervjupersonen.  Personen  skall  bli  informerad  om  längden  på  intervjun  och  andra

tänkbara premisser som kan vara av vikt för intervjupersonen. Intervjupersonen skall även

närsomhelst  kunna  avbryta  intervjun  utan  att  ställas  till  svars.  Beroende  på  datans

potentiella karaktär bör man vid etisk känslig information söka samtyckte från målsman.

Detta gäller vid känslig datainsamling som rör barn under 15 år. I annat fall kan man etiskt

godkänna samtycke från annan instans så som klasslärare, rektor eller arbetsgivare. 

Konfidentialitetskravet innebär  att  en  utomstående  person  inte  skall  ha  möjlighet  att

identifiera  intervjupersonen.  Detta  skall  ske  genom  att  man  som  forskare  vidtar

försiktighetsåtgärder med intervjumaterial. Det berör tillvägagångssättet på vilket personen

i fråga protokollförs,  hur  materialet  i  efterhand förvaras och hur  avrapporteringen sker.

Materialen skall behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående person skall kunna

komma i kontakt med datan. 

Nyttjandekravet innebär att  insamlad data för enskilda personer  inte får  komma andra

människor till gagns i varesig kommersiellt syfte eller till annat icke-vetenskapligt ändamål.

Vetenskapsrådet rekommenderar att man som forskare erbjuder intervjupersonerna att få

ta del av materialet (intervjuerna) i efterhand innan man genomför en officiell publicering

samt att erbjuda personerna hela forskningsmaterialet och dess resultat (Vetenskapsrådet,

u. å).    

Jag har innan genomförda intervjuer informerat eleverna om att intervjuerna är frivilliga att

delta i. Jag har beskrivit uppsatsens syfte och tema vid varje enskilt intervjutillfälle. Jag

valde  att  i  denna  studie  söka  samtycke  från  klassläraren  och  de  enskilda

intervjupersonerna. 
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Jag valde aktivt bort att be om samtycke från elevernas föräldrar då jag ansåg att risken

för känslig datainsamling var minimal baserat på studiens tema och syfte. Jag har inte vid

något intervjutillfälle fört ner intervjupersonernas namn eller annan information som kan

tänkas kunna bidra till att identifiera personerna. Efter intervjuerna har ljudfilerna lagrat på

hårddisk i min bostad. Ingen annan person förutom jag har kunnat komma åt materialet.

Avrapporteringen  av  intervjuerna  är  genomförd  genom  uppsatsens  resultatdel  via

citattecken.  Den insamlade ljuddatan från denna studie raderas efter  publicering.  Kvar

efter publicering finns datakodat pappersmaterial.     
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5. Resultat

I  detta  kapitel  redovisas  resultatet  av  genomförda  intervjuer. Datan redovisas  uppdelade  i  kategorier

”teman”  med  utgångspunkt  från  intervjufrågorna.  Kapitlet  har  tre  huvudrubriker  vilka  är

upplevelserummet, kreativitet och motivation. Citat från intervjupersonerna kan uppfattas som talspråk, jag

har valt att behålla enskilda talspråks ord i syfte att förmedla hela citatets innebörd.

5.1 Upplevelserummet

Eleverna får beskriva hur deras klassrum ser ut. Alla elever redogör för en stor svart tavla,

krittavla, som sitter fast på väggen bakom läraren. Nästan alla elever jämför upplevelsen

av den svarta tavlan kontra whiteboard och att den svarta tavlan tillför mycket charm till

rummet, det inbegriper både ljudet av en krita och variationen av kritfärger. Rummet är i

formen fyrkantigt  men med rundade,  mjuka former,  en elev  beskriver  det  som att  det

”känns som waldorf”.

Två elever klagar över att rummet har en påträngande akustik vilket medför att det  vid hög

ljudnivå får svårt att tänka och koncentrera sig. 

Elevernas lektioner pågår inte bara i detta rum, i övrigt har det tillgång till en bildsal, en

tekniksal, en eurytmisal, en hemkunskapssal och en musiksal. I rummet sitter alla elever

vid skilda bänkar, på sidorna om bänkarna kan man hänga upp sin skolväska och man kan

förvara egna pennor och papper i sin bänk under locket. Två elever beskriver att kvaliteten

på möbler och inredning är dålig och att både böcker och bänkar brukar gå sönder. Om en

penna råkar fastna i gångjärnet på locket till bänken riskerar man att bryta loss locket. Alla

elever beskriver att rummet har mycket trämaterial och mycket färger. 

”Inte så tråkigt som på andra skolor, inte vanliga skolor, här känns mer som hemma, mer

färger typ”  
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”Att  man har  egna bänkar,  det  lägger  till  en känsla av att  man har  ett  eget  område i

klassrummet. När man kommer in i klassrummet så känner man att ”där borta sitter jag,

där  är  mitt  hörn”  eller  mitt  område,  det  är  min  arbetsplats.....det  lägger  till  en  typ  av

trygghet man vet vad man har sina grejer, alla har sina rutiner till exempel jag, jag hänger

alltid upp min portfölj, tar ut alla mina grejer, lägger dem på en viss del av bänken, lägger

pennorna där framme vid pennfacket. Alla har sådana små rutiner man gör varje morgon

vid sina bänkar ”                                                                                                                 

Alla elever nämner färgen på väggarna i rummet. Några elever menar att det är blått på

väggarna, en annan elev säger att det är rosa. För varje år så byter man klassrum och i

samband med det så får man en ny färg på väggarna, alla årskullars klassrum är därmed

målade  i  olika  färger.  Vid  frågan  om det  finns  något  syfte  med de  olika  färgerna  på

väggarna är svaret från två elev:

”Det är väll för att vissa färger påverkar barn, ungdomar eller människor överhuvudtaget

på ett visst sätt, precis som när man sitter på ett kafé och det är rosa väggar, så smakar

allting sötare för att den rosa färger gör så att det blir sötare.”

”Rummen har färgglada väggar ganska ofta, mindre färgglada desto högre klasser man

kommer och sen...i ettan är den grön och det för att man blir lugn av grön, ja , och sen så

blir det... olika färger i varje klassrum”

Flera elever talar om att det är en öppen miljö med fönster som går att öppna och man kan

vädra och få stort ljusinsläpp.  

5.1.1 Elevernas delaktighet i utformandet av upplevelserummet

Ingen av de åtta intervjuade eleverna anser att de är direkt delaktiga i utformandet av den

rumsliga miljön. Eleverna har möjlighet att  flytta om sina bänkar i  viss mån och kunna

påverka små detaljer men inget av betydande grad. 

”Det är väll hur vi vill ha våra bänkar och så, man kan flytta dem lite fram eller bak men jag

tror det är det enda. Asså jag tycker inte vi behöver påverka....”
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Vid skolavslutningen ordnar skolan en tävling där varje klass har till uppgift att gemensamt

måla en bild på svarta tavlan, de av klasserna som ritat den bästa bilden vinner. I de lägre

årskullarna dekoreras taken i  varje klassrum med en stor målning från en saga,  detta

gäller dock inte för det äldre eleverna. De mindre eleverna är inte med och påverkar vilken

saga som skall målas av utan det beslutet ligger på de vuxna i skolmiljön. 

Under terminens gång får eleverna återkommande måla på papper och planscher av olika

storlek. I rummet finns en vägg där eleverna har möjlighet att sätta upp sina alster och visa

upp för sina klasskompisar, ibland sker det på frivillig basis och ibland initieras uppgiften

av läraren som hänger upp allas målningar på väggen. 

I rummet finns en diskbänk med tillgång till vatten, i anslutning till den har varje elev sin

egen kopp, de får själv välja kopp och vissa elever har målat och därmed markerat vilken

som är sin ”egen kopp”. I dessa koppar dricker eleverna vatten eller så kokar man thé. 

Två till tre av eleverna får till uppgift varje vecka att vara ”städvakt” eleverna tror inte att

det finns någon extern städare som kommer till klassrummet och städar kontinuerligt utan

den  uppgiften  har  tilldelats  eleverna.  I  ”städvaktens”  uppgift  ingår  att  dammsuga hela

golvet, ställa iordning böcker i bokhyllan, tvätta svarta tavlan, putsa fönster, damma, städa

rent i handfatet, vattna blommor, gör fint på allas bänkar och på fredagar skall man även

slänga veckans sopor.  

”På fredagar går man ner med soporna och gör iordning bänkarna och då är det fint på

måndag, jag tror inte att det är någon som städar på helger för det brukar alltid se exakt

likadant ut.”

5.1.2 Den fysiska platsen för kreativt skapande

Ingen av eleverna uppfattar att det finns en uttalad fysisk plats som är specifikt ägnad åt

kreativt skapande. Däremot uppfattar flertalet att det finns tillgång till flera platser där man

kan tillåtas vara kreativ eller där det finns verktyg som möjliggör för kreativt skapande. En

plats är bänkarna där varje elev sitter vid och där man har morgonperioden.

”Ja vid bänkarna när man sitter och skriver eller typ rita eller något annat...”
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Morgonperioden  är  den  första  lektionen  som  startar  skoldagen  och  som  är  ett

återkommande inslag i waldorfpedagogiken. Morgonperioden är ett pass där man arbetar

utefter ett specifikt tema, detta tema varierar efter en viss tid. Eleverna får då lyssna på när

läraren håller i en föreläsning och i sina periodhäften skriver man ner det läraren berättar

om. Utöver texten målar varje elev en bild som hör till morgonperiodens tema. Totalt utgör

varje morgonperiod ca två sidor textmaterial och en sida bild i varje elevs periodhäfte.

”Jag har för mig att det är bevisat att rum som är såhär ”plain” och helt vita gör så att folk

koncentrerar sig sämre, läste någon studie om det, så jag tror rummet, hur det är format är

väldigt viktigt. Och jag tycker att det är mycket jobbigare om att titta på en whiteboard än

en svart tavla för jag tycker det här är skönare”

Den svarta tavlan är ett utbrett återkommande inslag i intervjuerna med eleverna. Tavlan

ger eleverna möjlighet att rita mer detaljrikt, mer nyanserat, skapa skuggor, skiftningar.  

”Jag tycker att den svarta tavlan är väldigt inspirerande för att man kan bara sudda ut och

göra om, det är liksom inte så att du har ritat på ett pappret och måste riva sönder det för

att det blev så fult. Mer att du suddar och så gör du om... och sen gillar jag konstrasen av

trä runtom och svart tavla och vit krita på den...”

”Känns som att det är en trevligare miljö. Miljön är ju som en direkt effekt att man kan

koncentrera sig bättre och att man upplevelser arbetet som mindre jobbigt”

5.1.3 Viktiga faktorer i upplevelserummet

Alla åtta elever som intervjuas beskriver den svarta tavlans betydelse och värdet som den

tillför för upplevelsen av rummet och dess inverkan på det kreativa skapandet.  

”Jag tror det är tavlan, det är liksom en svart tavla och inte en whiteboard, man kan få så

mycket mer färger på den och det ser finare ut, eller vad man ska säga, man kan rita och

så blir det inte streck utan det blir nyanser... inte lika plastigt”

 

Flera av eleverna nämner valet av material och färgval i rummet som de menar har en

viktig betydelse och som de uppskattar. 
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”Det mesta är trä i klassrummet och inte plast, grått och beige utan det är liksom mer

färger.. och om det inte är färger så är det vitt men inte såhär plastig beige eller så”

Två av åtta elever berör faktorer som utsikten och ljusinsläpp när de skall beskriva vad de

uppskattar med rummet.  

”Dörren är mysig bara för att den är gjord i trä och att den är färgad i blå, jag tycker om

det, istället för bara en vit dörr med tonat eller immat glas, det känns trevligare. Fönsterna

tycker jag är viktigt....  här ser man ju lite träd och från där vi sitter ser vi ett äppelträd, en

liten planering, man ser ettorna som leker där borta det det tycker jag är viktigt, att man

kan ha fin utsikt. Det stimulerar lite så det inte bara känns som du är instängd här 

och du får inte komma härifrån förens du är färdig”

Sju av åtta elever nämner färger och hur färgstarkt och färgglatt rummet är vilket de menar

har en stor betydelse för deras kreativitet och inspiration. Rummets form, att det inte är

fyrkantigt utan med rundade former gör att man trivs bättre, menar samma elever. 

5.1.4 Rummets betydelse för kreativt skapande

Hälften av eleverna beskriver rummets utformning i de lägre åldrarna. Hur färger, sagor

och runda mjuka former i rummet inspirerade och öppnade upp för fantasin och bidrar till

koncentration.  Utifrån  elevernas  beskrivning  förändras  färgerna  i  rummet  för  varje  ny

årskull. En elev är övertygad om att rummet påverkar det kreativa skapandet och refererar

till de lägre klasserna. Enligt eleven används färgen grön mer frekvent bland yngre elever

för att skapa lugn om en klass är stökig.

”Jag tror att rummet påverkar...  man vet inte att det påverkar utan man... som i dem små

klassrummen är det grönt för att det ska vara lugna. Men det vet inte att det ska var lugna

för att det är grönt, utan det bara händer. Så tror jag att det är med form och färg, man ska

inte veta utan hjärnan för ihop och det liksom bara känns skönare att vara därinne...”

En elev beskriver skillnaden mellan rummets utformning och elevansvar.  

”Då var det sagor och då var det mer fantasi och man hade inte lika mycket läxor. Nu

behöver man växa upp lite och då går färgerna i ljusare toner. Jag tror att vi inte har lika

mycket målningar (på väggar och tak)  för att vi  liksom ska växa upp lite...ska ta mer

ansvar, man är inte liksom inte ett litet barn längre” 
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Rummets arkitektoniska form upplever alla intervjuade elever som en viktig och betydande

faktor för kreativt skapande och inre välbehag.

”Det är ganska rundade former och inte skarpa kanter överallt  utan det är liksom runt,

känns inte lika...man får en skönare känsla för det är liksom inte tråkigt och inte stelt utan

det är rundat och färgglatt, typ finare.”

Svarta tavlans betydelse är för nästan alla elever ett viktigt verktyg som möjliggör till stort

kreativt  skapande.  I  rummet,  längst  den  bakre  väggen,  finns  möjlighet  att  sätta  upp

målningar.  En  elev  menar  att  den  ibland får  nya idéer  av  att  titta  på  väggen och bli

inspirerad av sina klasskompisars tekningar.  Rummets ljusinsläpp framhåller två elever

som viktigt. 

”Om det är ett ljust rum så får man typ bra tankar, men är det ett mörkt rum så blir man typ

deprimerad. Då kanske man inte får så mycket kreativa tankar... då blir man mest trött.”

”Nej jag tycker inte rummet spelar så stor roll, bara det är ljust, annars spelar det inte så

stor roll.”

En av eleverna säger att det inte får finnas räta vinklar i ett rum och att färger och olika

former är viktiga i ett rum på grund av att de skall se verkligare och finare ut.

5.1.5 Materialval 

Eleverna får under intervjun redogöra för vilka material de gillar att jobba med och varför

dessa material är viktiga. 

Två av eleverna skildrar betydelsen av periodhäftena. Det är böcker som det använder

under morgonperioden och som tillverkas i Hantverkshuset, ett separat hus på skolan som

har  ett  bokbinderi.  I  de  yngre  åldrarna får  man lära  sig  att  binda sin  egen bok  men

vanligtvis är det bokbindaren som tillverkar alla skolans häften. I periodhäftena beskriver

eleverna att alla papper är samlade och att det medför att det inte finns några lösa papper

som kan komma bort, vilket är en fördel i arbetet. De två eleverna tar även upp faktorer så

som omslaget på häftet som är fint, med fina färger och som bidrar till inspiration.    
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Ett annat material är pennor, både i färg och blyerts som flertalet elever gillar att arbeta

med. Det nämns både blyerts på randigt papper och mer exakta redogörelser så som ”H

pennan i blyerts”. Blyerts pennan möjliggör för eleverna att skissa och göra skuggningar.

Bleckpenna som materialval nämner tre av eleverna.  

På skolan finns, utöver klassrummets material även tillgång till andra redskap. 

”Hantverkshuset, smedja och sådana saker. Vi håller inte på med det än men jag tror det

är ganska kul. Syslöjd och träslöjd gillar jag att hålla på med mycket. Jobba med hela

kroppen inte bara händerna...”

”Jag tycker det är ganska kul att virka, det är liksom lätt, så kan man göra på olika sätt.

Träslöjd tar så lång tid när man ska gör något, det är såhär hårt, sen kan man göra illa sig

lätt...Så kan man virka olika saker och sen går det ganska snabbt. Jag tycker det känns

skönare att bli klar med en sak och man ser att det går framåt. Det står inte bara still, då

blir man mer taggad.”                                 

5.2 Kreativitet 

Flera av eleverna har svårt att svara på frågan vad kreativitet är och hur man definierar det

ordet. Under intervjuerna nämns ordet fantasi och att kreativitet betyder att använda sin

fantasi. En elev beskriver kreativitet genom att man använder sina kreativa förmågor och

genom dem så skapar man något. En annan elev menar att kreativitet är att lyssna på sig

själv och sina egna tankar och sedan realiserar tankarna på till exempel ett papper genom

en  målning.  Hälften  av  eleverna  kopplar  samman  kreativitet  med  ämnen  som  inte  i

folkmun betecknas som artistiska ämnen. Citatet nedan är ett exempel.

”Kreativitet för mig är att våga tänka utanför ramarna till exempel om att man har fysik, det

behöver inte vara något ämne som musik, det behöver inte vara ett artistiskt ämne, det

kan vara fysik som jag älskar. Kreativitet för mig om man har fysik det är att man kanske

kan komma på, ja men varför är det inte såhär? Eller om man gör en koppling mellan två

delar av fysiken och att det passar ihop, det är för mig kreativitet. Då kan man koppla, dra

ihop det till en fin väv och man kan se hur alla delar av fysiken kopplar till varandra. Hur

det  kopplar  till  annan  vetenskap  som  kemin,  biologin  och  alltihop.  Det  tycker  jag  är

jättehäftigt och det är för mig kreativitet, för jag är helt värdelös på alla artistiska ämnen...”
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Kreativitet är för flera av eleverna ”frihet” frihet i tanken och i skapandet, man får göra som

man vill  och är fri  att  själv bestämma. I detta sammanhang är rummets förutsättningar

goda och det flesta elever beskriver miljön i  rummet som gynnsamma för det kreativa

skapande. 

Kreativitet, tycker även en elev, är att genomföra en idé med gott resultat, men det menas

att man inte skall genomföra en uppgift slarvigt utan att det skall genomföras ordentligt och

vara genomarbetad.

”Jag  tycker  det  är  mycket  roligare  att  vara  kreativ  i  naturvetenskapliga  ämnen...  Att

kombinera matematik, kemi och fysik med bild, försöka uttrycka ett fenomen med hjälp av

en bild.  Man kan ta  en  formel  som beskriver  ett  fenomenet.  Jag kan skriva världens

vackraste ekvation, jag kanske skriver den med lite guldfärg eller sådär för att visa att den

är vacker, kanske rita något jag tycker är vackert, det är för mig kreativitet.”

Skillnaden mellan kreativitet och idéer diskuterar två elever. En av eleverna menar att 

idéer uppstår genom att man tänker tankar medan kreativitet är en känsla som redan finns 

från början. Den andra eleven menar att idéer är när man genomför något, verkställer en 

plan men att kreativitet är när man tänker nya tankar, något nytt. 

”Läraren brukar säga ”vad kreativ du är” om du typ hittar på någonting, typ påhittig...”

Alla elever på skolan har eurytmi, en rörelsekonst. Ämnet ligger som delmoment under

musikämnet på grund av att man bland annat skall gå i takt till musik. Två av eleverna

beskriver den pedagogiska andemeningen till eurytmin på följande sätt.

 

”På eurytmin så säger lärarna, när man frågar varför man har eurytmi, att det typ påverkar

matten och svenskan och så, man blir bättre på alla ämnen om man har eurytmi. Fast det

kanske bara säger  så för  att  de är  eurytmilärare, så jag vet inte.  Men jag tror det  är

någonting med hjärnan, om man lär sig flera saker så får man större minnesgrej, om något

område i hjärnan jobbar så typ jobbar området bredvid det också.”
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Genom att utföra eurytmi skall flera delar av hjärnan aktiveras samtidigt och bidra till ökat

minne  och  mer  kreativt  flow.  En  av  eleverna  motsäger  sig  dock  idéen  om eurytmins

påverkan på kunskapsinhämtning.     

”Men det är inte så att jag, om jag känner mig dålig i matte så tränar jag eurytmi då tränar

jag ju på matten....”

5.2.1 Kreativa ramar

Kreativitet är för flertalet elever en ”känsla” av kreativitet där man jobbar som bäst när det

är så lite kreativa ramar som möjligt. Alla elever önskar dock få en viss fingervisning om

tema eller ämne för att kunna ”skapa fritt”. 

Upplevelsen  av  att  få  ”skapa  fritt”  inom  ramen  gör  att  man  kan  fokusera  lättare  på

uppgiften och därmed också kunna vara mer kreativ, menar flera elever.   

 
”Mycket roligare när man får tänka utanför ramarna”

”Jag har väldigt svårt att typ rita en blomma, det har jag svårt att vara kreativ över” 

”En ram som inte är för stark, inte att ”ni ska vi rita en människokropp och den ska ha

brunt hår och blå ögon, smal” inte så utan ”nu ska vi rita en människokropp” och veta vad

man ska göra, men inte för överdrivet!”

Två elever  uppfattar  att  lärarna på skolan  kräver  att  eleverna skall  vara  hängiven  de

konstnärliga uttrycksformerna och ta sina uppgifter på ”allvar”. 

”På bilden blir jag ofta frustrerad, det känns som att bildläraren säger ”nu ska du rita det

här” och du får inte rita det på något annat sätt. Man får inte ge uttryck för sina artistiska

tankar. Om dem säger ”rita något som har med naturen att göra” så kanske jag får en idé

att rita en atom med plantor på sig för att symbolisera att det består av atomer och atomer

är grönt vilket är trevligt...  men då ”Nej” det där är för poetiskt...”

En elever tror inte att det på andra skolor ges lika stor möjlighet till  kreativt skapande.

Eleven  syftar  på  periodhäftet  som eleverna  använder  under  morgonperioden.  I  andra

skolor tror eleven att man bara får en bok och så skall man utgå ifrån den. 
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Periodhäftet menar eleven öppnar upp för kreativt skapande då man ibland får tillverka

boken själv och dagligen rita målningar och skriva. Denna metod har ett pedagogiskt syfte

att på så sätt ta in kunskap på ett mer kreativa sätt, menar eleven.  

5.2.2 Det kreativa flödet

Det kreativa flödet är vid flertalet tillfällen initierat av läraren. Flera av eleverna beskriver

en kombination av lärarens flexibilitet och elevens egna initiativtagande.  

”Det är väll ofta den (kreativiteten) kommer när läraren kommer och säger ”nu får du rita

vad du vill du men du får hålla dig inom den här ramen.” Det är då man tänker ”då kan jag

göra så här.. och så jag lägger upp en plan hur jag ska göra innan jag ritar. Jag ritar inte

bara på... man vill ha liksom klart hur man ska göra det.”

”Det är ofta så att det blir lite ”pushat” av läraren eftersom det vill att man ska göra olika

uppgifter..” 

Det  kreativa  flödet  innefattas  ofta  av  en  pedagogisk  struktur  från  lärarens  sida.  Men

elevens egna kreativa flöde är grunden till att skapa något överhuvudtaget, menar flera

elever. Det inre flödet kan utlösas av olika faktorer. Nedan följer några exempel.   

”Om man måste rita något som hör till  lektionen tycker jag det  är lite lärarens ansvar

eftersom det är dem som måste ge en lusten att hålla på...liksom få energin till att göra

det”

”Om jag är kreativ då är det jag och min hjärna som säger att jag ska göra något och så

känner jag att jag är kreativ när jag gör det”

”För mig är kreativitet inte bara ”moment” jag sätter mig och kluddar på något och sen går

det bara framåt. Det är inte så att jag sätter mig och planerar att ”så ska det vara” det har

jag bara gjort någon gång. Det är ofta att jag börjar kludda på något, tänker att ”det här är

bara en skiss” sen blir jag så nöjd och sen ritar jag resten. Sen är min kreativitet slut!”

5.2.3 Kreativitetens betydelse i tid och rum

Kreativitet i relation till tid diskuterar två elever, beroende på vilket tid det är på dagen så

påverkas deras kreativitet. Elevernas kreativa ämnen ligger oftast efter morgonperioden. 
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Det innebär att de båda eleverna upplever sig trötta och hungriga och det påverkar deras

kreativitet. De önskar båda två att de kreativa ämnena skulle ligga efter lunch då det båda

känner sig mätta och pigga, med ett gott humör. Den sista lektionen på dagen påverkas

även den av de två elevernas energinivå.  

  

”Till exempel bild och hantverk har vi innan lunch, då är man oftast ganska hungrig och

trött så det är ganska dåligt.”

”Om det är typ sista lektionen då är man trött då orkar man inte bry sig” 

På denna waldorfskola börjar man tidigt spela instrument. Från och med årskurs ett börjar

man spela Choroi flöjt, vilket utvecklas till att bli mer avancerat ju högre upp i ålder man

kommer. I årskurs fem byter man flöjt till en alt-, tenor- eller basflöjt och får delta i skolans

orkester,  detta  sker  till  och med årskurs  åtta.  I  nionde klass börjar  man sjunga i  kör.

Förutom flöjt så skall man spela ett stråkinstrument, eleverna får välja mellan fiol och cello.

I skolans miljö (rum) så finns kreativiteten hos alla elever som ett levande inslag, det skiljer

sig dock åt bland eleverna när denna kreativitet infinner sig. Det kan blomma ut under

musiklektionen,  svenska,  kemi,  hantverk,  hemkunskap  och  vid  flera  andra  nämnda

tillfällen. En elev uttrycker att skolans miljö är mer kreativt öppen än hemma.

”När man är i skolan så kommer det (kreativiteten) när man är hemma och det blir mer

läxor och mindre fritid, då är det mindre, men i skolan så känner jag mig kreativ...”

Eftersom eleverna upplevelse av sin egen kreativitet skiljer sig åt finns det ämnen som

vissa  av  de  tillfrågade  elever  upplever  kreativa  medan  andra  tillfrågade  elever  inte

upplevelser kreativa överhuvudtaget.

 
”Eurytmi stör jag mig bara på så det är ingen kreativitet där för min del..” 

En av eleverna diskuterar pedagogiken och hur waldorffilosofin möjliggör utrymme i både

tid och rum för skapande. 

”Waldorf gör det väldigt bra, man får vara kreativ för man har alltid något man ska rita.

Man kan alltid rita i ett annat sammanhang.”  
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5.2.4 Möjligheten till kreativt skapande

De flesta elever uppfattar att det finns stort utrymme i skolan att få vara kreativ och att det

finns utrymme för konstnärligt skapande. Bild, kemi, fysik och musik är några ämnen som

nämns. Dessa elever uppfattar att det ges möjlighet till att experimentera och ”prova sig

fram” vilken skapar kreativt utrymme. Inom musik får de skriva egna låtar och det finns

även ett spelrum där eleverna själva får låna instrument och spela. En elev beskriver hur

eurytmin och dess rörelser bidrar till  att öppna upp det kreativa flödet som man sedan

även kan nyttja i andra ämnen.

”Vi får typ alltid vara kreativa..”                   

”Mer än andra i skolor skulle jag tro”

Material  möjliggör  till  kreativt  skapande,  menar  flera  elever.  Det  kan  bestå  av  fina

färgpennor, fina papper, hantverk med att göra ramar till målningar. En elever menar dock

att det finns tillfällen då man inte kan vara kreativ, det kan inbegripa när läraren har en

tydlig idé om vad lektionen skall innehålla och det inte finns tid för egna kreativa initiativ.   

5.3 Motivation

Motivation och inspiration är för flera elever synonymt med varandra. En elev menar att

det  man upplever,  ser  och hör  kan man koppla ihop och då kan man bli  kreativ  och

motiverad. 

Tre elever uppfattar inte att de har någon ”inre glöd” att utvecklas i sitt kreativa skapande

och  saknar  nästan  helt  någon  inre  motivation,  dessa  elever  är  helt  beroende  av

omgivningens motivation för att kunna känna lust. 

Vilket humör och vilken sinnesstämning man befinner sig i beskriver flera elever. En elev

beskriver att ett gott humör ökar ens motivation vilket leder till att uppgiften går lättare att

genomföra. Andra elevers motivation, menar en elev, påverkar ens egna motivation vid

grupparbeten. Om en grupp inte är motiverad har man oftast inte motivationen att själv

leda arbetet.
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”Om man har haft en bra dag då kanske du känner för att jag vill rita någonting typ, men

om du känner att du är trött så bara ja jag orkar inte rita någonting nu....” 

”Här vill jag vara kreativ, jag gillar den här läraren, läraren är trevlig och duktig, jag känner

att jag lär mig grejer och jag gillar läraren. Då känner i all fall jag oftast att ”nu kan jag vara

kreativ” för jag gillar den här personen, jag vill ge något tillbaka...”

Två elever tycker motivation beror på vilket ämne man har. Är ämnet något man gillar och

tycker om så ökar därmed ens motivation. En elev tycker motivation inte bara påverkas av

ämnet utan även av hur uppgiften är. 

Det räcker därmed inte för denna elev att ha ett ”roligt” ämne, i intervjun ger eleven religion

som exempel, att skriva om kristendomen känner sig eleven inte så motiverad att göra

men däremot att skriva om en annan religion.

Två elever uppfattar rummet och dess utformning och interiör som en inspirationskälla. 

 ”Det kan ju också komma av att man bara tittar på rummet och får en idé av rummet som

man kan associerar med något. Jag tror rummet hjälper till mycket om det bara inte är helt

vita väggar. Så länge att det finns saker i rummet kan det verkligen bidra till kreativitet,

man kan få idéer av den.” 

5.3.1 Uppmuntran och utmaning 

Flertalet elever beskriver uppmuntran och utmaning i kombination med varandra. Det vill

säga att de både krävs uppmuntran och till viss del utmaning för att uppleva motivation. En

elev talar om att man genom utmaning blir motiverad att klara en uppgift och att därmed

hela tiden förbättras i sina prestationer. En annan elev talar om vikten av uppmuntran från

lärare men att det slutligen ändå handlar om sin egen inställning till uppgiften, om man

själv är nöjd så skall  man vara nöjd.  En stor del av den inre uppmuntran handlar om

inställningen till sig själv, en elev beskriver tankar om att jämföra sig med andra.     

”Man måste jämföra med sig själv, inte med någon annan, för ingen är likadan. Man måste

hitta sig själv då och se att det jag har gjort är bättre än det jag gjorde för ett år sen, inte

bättre än det hon precis har gjort..”
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Utmaning uppfattar flera elever som en tävling där man ska ”utmana varandra”. En elev

förknippar bara utmaning med stress och hämmande för motivationen.  

”Om någon säger att ”jag utmanar dig på att rita den här handen” då känner jag mig bara

stressad och säger ”fuck it” och så river jag bara sönder skiten och går därifrån. För då

kan jag inte vara kreativ, om jag känner mig tvingad så fungerar det inte.”

Lärarrollen och lärarens inställning till uppgiften är flera elever som talar om. Att läraren

själv är motiverad och sugen på att  förmedla kunskap om uppgiften är en bidragande

faktor till elevens motivation. En elev beskriver sambandet mellan att förstå en uppgift och

att därmed känna sig uppmuntrad att genomföra den. Likaså inbegriper det att om eleven

vid ett tidigare tillfälle ha fått uppmuntran av läraren så finns känslan av uppmuntran och

”att lyckas” kvar,  vilket i  sin tur ökar motivationen. Eleven har vetskap om att den kan

utföra uppgiften bra. Lärarens tystnad uppfattas av två elever som negativ kritik. Citatet

nedan visar på komplexiteten i frågan.   

”Om man inte får någon uppmuntran, då vill man inte fortsätta. Och om det inte är någon

utmaning så kan det bli ganska långtråkigt.”

Den yttre uppmuntran beskriver alla elever som en viktig del i deras motivation. Att känna

sig kapabel att genomföra en svår uppgift, att få förtroendet av läraren att ge sig i kast med

en uppgift som inte alla kan lyckas med men som läraren är säker på att man ändå klarar

av. Upplevelsen av att  vara ”utvald”,  bland de som lyckas, den känslan beskriver flera

elever som ett betydande element för motivationen.   

Utmaning i grupp beskriver två elever som mycket positivt och enklare att hantera än vid

enskild utmaning. Att gemensamt hjälpas åt att tänka och lösa ett problem anser de två

eleverna ökar deras motivation, det bidrar även till att man kan ge varandra uppmuntran

och erkännande om att en uppgift är väl utförd.  

Uppmuntran från andra personer leder för alla de intervjuade eleverna till en direkt ökad

motivation. Konsekvensen blir ökad lust att ta sig ann uppgiften och att prestera bättre. 
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5.3.2 Inspiration

Ingen  av  de intervjuade  eleverna  upplever  att  det  finns  någon  inspirerande  förebild  i

skolmiljön. I stället är det fyra av eleverna som lyfter fram föräldrarollen och föräldrarnas

inflytande när det gäller inspirationen och motivationen. Flera av föräldrarna är aktiva med

att ge eleverna feedback på skolarbeten vilket en elev menar påverkar hens motivation att

fortsätta prestera i skolan. En annan elev upplever att hens föräldrar är måna om att hen

känner  sig  motiverad  att  gå  till  skolan  och  att  det  till  stor  del  beror  på  föräldrarnas

inspirerande inställning till studier och skola.      

Två  elever  tar  upp  faktorer  som  filmer,  musik,  bilder,  böcker  och  vänner  som

inspirationskälla. 

En elev inspireras av historiskt  kända personer så som Albert  Einstein,  Isaac Newton,

Marie Curie, Obama, Elisabeth I av England och Winston Churchill. 

Lärarrollens betydelse beskriver en elev på följande sätt.

”Asså har man en bra lärare som inspirerar en, som visar hur kul hen tycker att ämnet är

och visar på ett bra sätt att det är kul så blir man inspirerad att göra bättre.... annars tror

jag inte man har förebilder i skolan” 

En elev blir inspirerad av människor som haft dåliga förutsättningar till en början med gjort 

något bra av sina livserfarenheter.  

”Människor som är kända nu idag som inte haft det så bra, som har varit mobbade eller

inte haft så jättebra betyg i skolan men som lyckats ändå på ett bra sätt. Hur det än går i

skolan så tror jag att man kan bli lite vad man vill, vad man har för tänk i hjärnan...det

beror på det tror jag”
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6. Diskussion

I  detta  kapitel  har  jag  analyserat  och  diskuterat  den  insamlande  datan  och  jämfört  resultatet  med

uppsatsens teorier. Kapitlet inleds med en övergripande resultatdiskussion för att sedan i underrubriker

diskutera  faktorer  i  upplevelserummet  som  påverkar  kreativiteten,  motivationen  och  det  kreativa

skapandet. Kapitlet avslutas med kreativt flöde och en sammanfattande analys. 

6.1 Resultat diskussion 

Med stöd av empirin från denna studie anser jag att upplevelserummet- i sig självt har ett

stort egenvärde. Eleverna beskriver ingående färgskalor på väggar och vad dessa färger

fyller för funktion. Redan i tidig ålder får eleverna ta del av waldorffilosofin som beskriver

färgernas  inverkan  på  människans  medvetande,  lust  och  koncentration.  I  elevernas

klassrum kan man se, enligt Goethes färglära (Sällström 1979) aktiva färgval där färger

går  ton  i  ton  och  där  det  är  mjuka  färgövergångar.  Många  av  färgkombinationerna  i

upplevelserummet  sker  enligt  figur  5  där  de  vaga  klangerna  i  färgskalan  ligger  nära

varandra och ger intrycket av att smälta ihop. Enligt Mossberg (2003) bidrar ljusa och kalla

färger  i  ett  upplevelserum  till  att  skapa  lugn  och  harmoni,  vilket  i  denna  studie  kan

bekräfta. Många av färgskalorna i upplevelserummet är ljusa och kalla samtidigt beskriver

eleverna miljön som trygg, harmonisk och inspirerande. Enligt  Brolin, Carlsson, Hoff och

Rasulzada (2014) finns undersökningar som visar att upplevelsen av färger varierad. I ett

rum  med  ljusa,  kalla  färger  upplevde  chefer  att  det  bidrog  till  kreativitet  medan

arbetstagare  i  sin  tur  upplevde  att  varma  färger  bidrog  till  inspiration  och  kreativitet.

Studien visade också att  när  en grupp människor  har  till  uppgift  att  lösa  ett  komplext

problem, som inte nödvändigtvis behöver vara kreativt, fungerade varma färger bättre för

att hitta fokus än rum med ljusare färgskala (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014). 

Upplevelserummet har eleverna på många sätt beskrivits som en miljö där man känner sig

hemma, där man känner sig trygg, där färg och form utgör en viktig ingrediens för att

uppleva harmoni och där eleverna kan få möjlighet att växa på ett personligt plan. Enligt

Mossberg  (2003)  är  upplevelserummet  en  kombination  av  interaktion  mellan

upplevelserummet,  användaren  och  personal.  I  elevernas  beskrivning  av

upplevelserummet lyfter man även upp faktorer som ljusinsläpp och utsikt. Ljusinsläppet

gör att man inte blir så trött, att man kan njuta av utsikten och att de stora fönster som

finns längst en av väggarna kan öppnas och därmed släppa in än mer luft och ljus. 
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Det finns ingen data från denna studie som indikerar att det finns inspirerande förebilder i

skolmiljön.  Inspiration  kommer  snarare  från  hemmamiljö  eller  från  förebilder  utanför

skolmiljön till exempel kända personer. Föräldrarollen beskrivs av flera elever som viktig,

eleverna upplevelser sig själva bli  mer inspirerade ju mer föräldrarna är motiverade att

engagera sig i skolarbetet och skolmiljön. Föräldrarnas attityd till skolan i så väl ”vanligt”

skolarbete så som konstnärligt utövande leder både till inspiration och motivation för dessa

elever. Enligt objektrelationsteorin är människan en social varelse som är i stort behov av

att relatera till sin nära omgivning. Den grundläggande relationen består av familjen som

varje individ har behov att spegla sig i och få bekräftelse ifrån (Svedberg, 2003). 

Inspiration kan även komma från musik, film, böcker och andra typer av kanaler. Jag anser

att flertalet skolämnen bidrar till inspiration då alla elever är väl medvetna om den kreativa

påverkan de får från upplevelserummet och skolans olika ämnesområden. 

Två elever beskriver uppgiften som ”städvakt” och vilket ansvar som åläggs städvakten.

Det inbegriper bland annat att dammsuga, slänga sopor, plocka iordning på bänkar och

bokhylla  med  mera.  Jag  anser  att  eleverna  tilldelats  ett  stort  och  viktigt  ansvar  i

bevarandet  av upplevelserummet.  Det  framgår  tydligt  att  uppgiften  består  av  konkreta

sysslor, genom att eleverna involveras att ta ansvar för miljön (genom yttre motivation) så

anser  jag  att  det  bidrar  till  att  man  vårdar  sin  miljö  på  ett  mer  noggrant  sätt  (inre

motivation). 

6.1.1 Faktorer i upplevelserummet som påverkar elevers kreativitet  

Studien visar att sju av åtta elever upplever rummet som inspirerande och stimulerande för

kreativiteten. Enligt Brolin, Carlsson, Hoff och Rasulzada (2014) är den fysiska miljön viktig

och betydelsefull när det inbegriper uppgiften att skapa en miljö där kreativiteten får ta

plats. Studier kring inredningens förhållande till kreativitet har också visat att både fönster

och utsikten har en stark inverkan på kreativt skapande. Singer & Singer (1992) menar att

den fysiska miljön och platsen är viktig för att kunna få experimentera och använda sin

fantasi. I studien tyder den ”egna platsen” på att vara elevernas bänkar, där får eleverna

själva bestämma kring ordningen och hur saker och ting skall ligga. 
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Upplevelserummets  utformning  och  material  återkommer  vid  flertal  tillfällen  under

intervjuerna.  Till  de  material  som är  mest  uppskattade hör  främst  trämaterial  och den

svarta  tavlan.  Värdet  av  naturmaterial  och en  gammalmodig  men gedigen  svart  tavla

jämför  eleverna med whiteboard,  plast  och grått.  De flesta elever  har  aldrig  gått  i  en

kommunal skola och jämför därför sin nuvarande miljö med en fiktiv bild av hur det är på

”andra skolor”. Oavsett deras erfarenheter finns ett starkt uttryck och glädje i att befinna

sig  i  en  miljö  där  ljusinsläpp,  trämaterial  och färger  har  en  sådan  framträdande roll  i

upplevelserummet. Sternberg (2006) lyfter  upp betydelsen av inre miljö och menar att

människor behöver befinna sig i en miljö som är motivationshöjande och bejakande för att

kreativa idéer skall kunna utvecklas. Utan en accepterande och inspirerande miljö finns

påtaglig risk för att människors kreativitet istället minska eller försummas vilket därmed

leder till en outvecklad kreativitet (Sternberg, 2006).   

Enligt  Bitner  (1992)  begrepp  där  upplevelserummet  (stimulus)  påverkar  användaren

(eleverna)  kan  man  se  tydliga  samband  mellan  upplevelserummets  utformning  och

elevernas kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner. I resultatdelen framkom att

elever genom upplevelserummet utformning bland annat fick bra tankar och en skönare

känsla.  Enligt  Brolin,  Carlsson,  Hoff  och  Rasulzada  (2014)  föredrar  människor

naturmaterial i stället för konstmaterial i miljöer som upplevs som kreativa. 

Begreppet kreativitet var för eleverna till en början svår att definiera. Under intervjuerna

har  flera  olika  exempel  angivits.  Det  har  varit  begreppsförklaringar  som  fantasi,  att

använda sina kreativa förmågor, att lyssna på sig själv och sina egna tankar för att därefter

realisera tankarna i verkligheten. Kreativitet har beskrivits av eleverna som frihet, både i

tanke och i skapandet, påhittighet och att genomföra en idé med bra resultat. Elevernas

redogörelse stämmer väl överens med flera forskare, däribland Passer & Smith (2001)

som sammanfattar den kreativa människans tankegångar med egenskaper som att kunna

tänka nytt, originellt och användbart. En för mig utmärkande data var att flera av eleverna

inte sammankopplar kreativitet med ”konstnärliga ämnen”. Detta blir i hög grad påtagligt

då en elev beskriver att den kan skriva världens vackraste ekvation, vilket för eleven är

synonymt med kreativitet. Sahlin (2001) menar dock att man ofta beblandar kreativitet med

problemlösningsförmåga vilket ovanstående exempel skulle kunna inbegripa. 
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Eleven är ändå likafullt övertygad om att den upplever sig kreativ snarare än att det skulle

vara en kompetent  problemlösning.  Jacquemot (2013)  teori  som innebär  att  kreativitet

utgörs  av  sju  faktorer  där  inspiration,  nyfikenhet,  hämningslöshet  (att  tänka  utanför

ramarna) och målfokusering ingår, bekräftas av datan från eleverna. Även Singer & Singer

(1992) anser att det psykiska utrymmet mellan den yttre och den inre sfären är  är en viktig

förutsättning för att kreativiteten skall uppstå. Därmed blir upplevelsen av frihet en viktig

aspekt i elevernas redogörelse. 

Enligt skolplanen (Skolverket, 2011) finns en formulerad idé om att skolan har till uppgift

att  stimulera  elevernas  kreativitet  och  vilja,  att  låta  elever  våga  pröva  nya  idéer.

waldorfpedagogikens hörnstenar består av teori,  hantverk och konst,  där  konsten skall

genomsyra alla ämnen i  skolan.  Utifrån datan från denna forskning visar resultatet  att

eleverna har tid, material och möjlighet till egna reflektioner för att bejaka sin kreativitet.  

6.1.2 Faktorer i upplevelserummet som påverkar elevers motivation

Utifrån  resultatdelen  tyder  data  på  att  motivation  och  inspiration  för  flera  elever  är

synonymt med varandra. Resultatet varierar bland eleverna huruvida det existerar någon

inre motivation eller om den är helt i avsaknad hos vissa av eleverna. Under intervjuerna

försökte jag på andra sätt finna ord som kan definiera motivation. Bland annat använde jag

”inre glöd” eller att ”tagga till” för att på ett mer förståeligt sätt kunna samtala om ämnet.

Humöret anses vara en bidragande faktor  till  att  uppleva motivation.  Att  man är i  god

sinnesstämning, utvilad och känner lust bidrar starkt till att öka chanserna att känna sig

motiverad.  Utifrån  data  som  i  denna  uppsats  har  framkommit  finns  det  brister  i  den

humanistiska teorin som menar att varje människa har en egen inre drivkraft.  Flera av

eleverna upplevelser inte att det finns någon påtaglig ”inre glöd” utan menar snarare att

motivationen helt är beroende av externa faktorer. Den kognitiva motivationsteorin anser i

sin tur att den yttre motivationen är direkt negativ för kreativiteten (Brolin, Carlsson, Hoff &

Rasulzada, 2014). Jag kan dessvärre inte dra några bestämda slutsatser huruvida denna

teori stämmer då jag skulle behöva utföra en än mer ingående datainsamling kring inre

och yttre motivation för att kunna komma fram till ett mer tydligt resultat. 
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Utifrån datan från denna forskning anser jag att den socialkognitiva motivationsteorin är

lämpligast att  tillämpa. Teorin har en heuristisk syn på motivation där det finns många

alternativa vägar för den inre och den yttre motivationen att  samverka kring. Eftersom

datan från eleverna skiftar skulle man kunna tänka sig att det det ändock existerar en viss

grad av inre motivation, på ett undermedvetet plan, från de elever som menar att det helt

är  i  avsaknad  av  inre  motivation.  Enligt  SDT  teorin  (Ryan  &  Deci,  2000)  finns  det

människor  som helt  är  i  avsaknad av inre motivation.  Jag tolkar teorin  mer tillämpar i

sakfrågor där konkreta uppgifter ligger till grund för den inre motivationen. Eftersom teorin

lyfter upp olika grad av yttre motivation skulle man kunna dra slutsatsen att de elever som

upplevelser  sig  helt  omotiverade  befinner  sig  i  skalan  av  ”external”  regulation  eller

”introjected regulation”.  

Begreppet ”inre motivation” kan vara svår att särskilja från andra ”mjuka värden” och kan

därmed lätt beblandas med nyfikenhet, målfokusering eller ihärdighet som snarare hör till

kreativitetens kännetecken.  Inom de socialkognitiva  teorierna (Brolin,  Carlsson,  Hoff  &

Rasulzada, 2014) ingår till stor del även influenser av omgivningen. För de elever som till

största  del  drivs  att  yttre  motivation  är  målet  att  få  bekräftelse  och  uppmärksamhet.

Forskning  visar  att  behovet  av  yttre  motivation  kan  spåras  till  faktorer  som

uppväxtförhållanden och genetiska förutsättningar  (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada,

2014).  Utifrån den socialkognitiva teorierna finns idag forskning som visar att det finns en

lika stor andel av befolkningen som upplevelser motivation genom inre motivation, vilket

även  benämns  som utmaningsorienterad,  så  som upplevelser  motivation  genom  yttre

motivation, prestationsorienterad (Brolin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014). 

I intervjuerna  uppstod  utmaningar  att  särskilja  motivation,  inspiration  och  kreativitets

begreppen. Så som resultatdelen visar kan ett samtalsämne vara inriktat mot motivation

men som svar fick jag uttalanden som mer kan sammankopplas med kreativitet. 

Beträffande  elevernas  inställning  och  upplevelse  av  uppmuntran  versus  utmaning  i

förhållande  till  deras  grad  av  motivation  finns  även  här  många  olika  svarsalternativ.

Flertalet  av eleverna uppfattar  till  en början  ”utmaning”  som tävlingsrelaterat  och talar

därför om utmaning i nära kombination med uppmuntran. 
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Jag tolkar datan som att utmaning endast kan leda till positiv motivation i kombination med

en stor grad uppmuntran. Endast en elev reflekterar över begreppet utmaning relaterat till

inre motivation. Eleven menar att man endast skall jämföra med sig själv och inte med sin

omgivnings prestation i  sammanhang som har med kreativa utmaningar att göra. Inom

SDT  teorin  (Ryan  &  Deci,  2000)  skulle  elevens  inställning  kunna  nå  tillståndet  av

”Integrated regulation”  där  utmaningen eller  den yttre motivationen helt  har  integrerats

med elevens egna motivation. Att jämföra men sig själv skulle kunna tolkas som att eleven

finner en inre lust och motivation.      

Lärarrollen är för flera elever avgörande för att kunna känna motivation i sammanhang

som involverar utmaning. Uppmuntran från läraren är nästintill avgörande för att kunna

prestera, menar flera elever. En för mig mycket intressant reflektion är det betydelsefulla

samspel som förväntas ske mellan uppmuntran och utmaning för att uppleva motivation,

som en elev sa i  resultatdelen  ”Om man inte får  någon uppmuntran,  då vill  man inte

fortsätta. Och om det inte är någon utmaning så kan det bli ganska långtråkigt”. 

En motivationsförstärkare är att anta utmaningar i  grupp, grupparbete. I den mänskliga

konstellationen som uppstår vid grupparbete upplevelser två elever att det är lättare att

hantera utmaningar. Man tänker och löser problem tillsammans och kan även dela glädje

tillsammans  när  utmaningen  är  slutförd.  Enligt  Svedberg  (2003)  skapar  gruppen

tillsammans en ordning och mening där tankar och känslor kan bearbetas för att på bästa

sätt  lösa en uppgift.  Genom gruppen skapas en inre gemensam bild som sedan skall

realiseras i konkret handling. Genom grupparbete tas fokus från individnivå till gruppnivå

och  möjligheter  att  gemensamt  bolla  idéer  kan  upplevas  som  lättare  för  individerna

(Svedberg, 2003).   

6.1.3 Vilken betydelse har upplevelserummet för det kreativa 
skapandet? 

Eleverna  får  i  intervjuerna  svara  på  frågan  vilken  betydelse  rummet  har  för  kreativt

skapande. Den arkitektoniska utformningen av rummet utgör en central roll för alla åtta

elever.  Upplevelserummet  har  rundade  former  och  inga  skarpa  kanter.  Formen  i

kombination med färgövergångar skapar ”en skön känsla” . 
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Forskarna Hoff och Öberg (Brolin, Carlsson, Hoff och Rasulzada, 2014) menar att det finns

tre olika faktorer som spelar in i frågan om hur den fysiska miljön påverkar kreativitet, till

dessa hör funktionen, den psykosociala miljön och inspiration. Enligt Mossberg (2003) har

interiören en viktig betydelse, om människor upplevelser rummet som tillfredställande så

söker man sig naturligt till den miljön. Jag anser att eleverna i hög grad är medvetna om

den arkitektoniska utformningen av upplevelserummet och att de även är medvetna om att

miljön påverkar deras inspiration och kreativa skapande. 

På  denna  waldorfskola  finns  det  stor  möjlighet  att  utforska nya  material  och  lära  sig

hantera och tillverka föremål av bland annat textil, trä, metall och papper. Min uppfattning

är  att  det  finns  stort  utrymme  för  inspiration  och  kreativt  skapande  i  denna  miljö.  I

upplevelserummet är tillgången till material i viss mån begränsad då många redskap för

kreativt  skapande  finns  utplacerade  på andra  platser  i  skolan.  I  upplevelserummet  är

elevernas materialval papper eller penna. Förvisso är pappret sprunget ur bokbinderiet

och elevernas pennor uppfattas vara av olika sort men jag noterar att tillgången till olika

material  i  upplevelserummet  är  begränsat  utifrån  vad  eleverna  berättat.  I

upplevelserummet finns, enligt min mening, möjlighet att utöka materialförrådet med t.ex.

tillgång till instrument så som flöjter eller stickning samt annat handarbete. 

Elevernas  delaktighet  i  utformandet  av  upplevelserummet  ter  sig  tämligen  begränsat.

Studien  visar  att  det  enbart  inbegriper  hur  deras  bänkar  skall  stå  och  att  sätta  upp

målningar  på en av  väggar.  Enligt  figur  11 är  elevernas  inflytande en pusselbit  i  det

kreativa skapandet i klassrummet. Genom att ge elever inflytande och involvera dem kring

frågor  som  berör  både  utomhus-  och  inomhusmiljön  skapar  man  ett  förtroende  för

eleverna och deras åsikter. Elevernas inflytande signalerar att personalen lyssnar och är

öppna för nya idéer (Brolin, Carlsson, Hoff och Rasulzada, 2014). Enligt en elev finns det

inget behov av att vara delaktig i utformandet av upplevelserummet, jag kan dock inte dra

några slutsatser av det uttalandet då det bara förekommit vid ett tillfälle.  

   

Denna studie indikerar  att  det  finns två fysiska platser  i  upplevelserummet  för kreativt

skapande, den svarta tavlan och bänkarna. I båda fall inbegriper det att skriva, rita och

måla. 

50



Den svarta tavlan kännetecknas av att inspirera eleverna, både gällande materialval dvs.

en ram av trä i kontrast till svart tavla och många olika färgglada kritor, men även ljudet av

krita  upplevs  som  behagligt.  Bänkarna,  som  utgör  elevernas  mest  centrala  plats  i

upplevelserummet, används från och till under hela dagen. Där sitter eleverna när de har

olika ämnen men morgonperioden ger intrycket av att vara den tid på dagen då eleverna

har mest kreativt utrymme vid sina bänkar. Enligt  figur 11 är det ett viktigt moment att

elever får känna ansvar och kontroll över sitt eget skolarbete, det är väsentligt både utifrån

kreativitet och lärande aspekten. Med stöd av forskning har det visat sig att ju mer aktiva,

proaktiva  och  självständiga  eleverna  är  desto  mer  förmåga  finns  att  utveckla  kreativt

skapande (Brolin, Carlsson, Hoff och Rasulzada, 2014). 

6.1.4 Hur gestaltas det kreativa flödet?

Det kreativa flödet verkar ofta vara initierat av läraren. Genom läraren förväntar sig också

många  elever  bli  motiverade  och  inspirerade.  Det  blir  därmed  både  lärarens  roll  att

beskriva uppgiften och inge energi till att genomföra uppgiften. Flera av eleverna är dock

medvetna om att det kreativa flödet bygger på ett samspel mellan eleverna själva och

läraren. Genom lärarens sätt att inspirera och motivera eleverna och pedagogiskt förklara

uppgiften som skall genomföras åläggs också eleverna att vara flexibla och i slutänden

initiera att påbörja genomförandet av uppgiften. 

För att uppleva kreativitet krävs vissa bestämda förutsättningar som tidigare nämnts. Med

utgångspunkt från kreativiteten förhållande till tid och rum framkom i intervjuerna att tiden

är en viktig beståndsdel som i hög grad kan hjälpa eller stjälpa den kreativa inpulsen. De

fysiska förutsättningarna ter sig i detta sammanhang viktiga då eleverna uttrycker att de

behöver känna sig pigga och mätta för att kunna ha ork att engagera sig i en uppgift och

uppleva  kreativitet.  Jag  kan  utifrån  framkommen  data  reflektera  över  hur  skolans

schemaplanering  är  organiserad.  Min  uppfattning  är  att  tillgången  till  lokaler  är  det

avgörande komponenten för genomförandet av schemaplaneringen.

Att  få  uppleva  ett  kreativt  flöde  kan  påverkas  av  de  kreativa  ramar  som  ges  under

lektionstid. Datan har till en början pekat mot att eleverna önskar få så lite kreativa ramar

som möjligt, för att sedan efter en stunds reflektion, pekat mot att eleverna ändå önskar få

en viss direktion för att förstå och kunna genomföra uppgiften. 

51



Gemensamt  för  alla  elever  är  att  den  kreativa  ramen  skall  föranledas  av

kunskapsinformation. I den mening att man som elev endast vill förstå vad man ska göra

(uppgift) men inte hur man skall genomföra   uppgiften (genomförande). Genom att själv få

ta  ansvar  för  genomförandet  tolkar  jag  att   eleverna  får  möjlighet  att  ”skapa  fritt”.

Personalens  inställning  till  konstnärliga  ämnen ger  intrycket  av  att  variera.  En  del  av

personalen är öppna för att låta idéer ta sig olika form och uttryck medan andra har själva

en klar bild av hur elevernas resultatet skall gestaltas.

Avslutningsvis  vill  jag  i  denna  resultatdiskussion  resonera  kring  eurytmins  roll  för

kreativiteten  och  motivationen,  den  rörelsekonst  som  så  starkt  är  förknippat  till

waldorfpedagogiken. Enligt eleverna är syftet med eurytmin att den skall förbättra eleverna

prestation i andra ämnen genom att aktivera delar av hjärnan som teoretiska ämnen inte

kan uppnå. Man kan genom denna idé tydligt  se kopplingar mellan fysisk aktivitet och

ökad inlärning  och koncentrationsförmåga.  Krantz  (2015)  har  i  sin  forskning  inte  hittat

någon direkt data som pekar på att man som elev skulle förbättra sina prestationer inom

andra ämnen.  Däremot styrker  Krantz (2015) forskning att  elever upplever sig bli  mer

öppna  för  nya  tankar  och  idéer,  öka  sin  uthållighet  och  sin  koncentrationsförmåga,

förbättra sin problemlösningsförmåga och upplever sig få en ökad motivation av att utföra

eurytmi.  Enligt  Arai  (2001)  finns  det  en  stor  mängd  forskningsresultat  som  visar  att

långtidsminne inte är  ett  enskilt  system utan det  integrerar  med många olika delar av

hjärnan.  Delarna arbetar  både parallellt  med varandra men är  även helt  beroende av

varandra.  Hjärnans  komplexa  struktur  och  aktivitet  skulle  därmed  kunna  bekräfta

eurytmins inflytande på andra ämnen och den kognitiva förmågan.        

6.2 Sammanfattande analys 

Datan från denna studie visar att upplevelserummets utformning har ett särskilt egenvärde

för  eleverna,  frånsett  elevernas  interaktion  med  lärare  och  andra  elever.  Avgörande

interiöra  faktorer  som  påverkar  eleverna  positivt  är  ljusinsläpp,  färg,  form,  arkitektur,

materialval  och  utsikt.  Den  övervägande  majoriteten  elever  upplevelser  rummet  som

inspirerande och stimulerande för kreativiteten. Utöver de interiöra faktorerna upplevelser

eleverna  att  bänkarna  och  den  svarta  tavlan  utgör  de  två  viktigaste  inventarierna  i

upplevelserummet vilka kan betecknas som kreativa verktyg. 

52



Hälften av eleverna förknippar kreativitet med naturvetenskapliga ämnen och upplever sig

själv för utlopp för kreativt skapande i lika hög grad som med artistiska ämnesområden.

Hälften av eleverna upplevelser sig ha en inre motivation medan andra hälften säger sig

helt sakna inre motivation. Den sistnämnda gruppen säger sig vara helt beroende av yttre

motivation från lärare, andra elever och föräldrar. Alla elever önskar få vissa kreativa ramar

för att kunna vara kreativa i sitt skapande. I frågan om utmaning varierar datan då en del

av eleverna upplevelser  utmaningar som negativt  för  kreativiteten medan andra elever

upplevelser  utmaningar  i  kombination  med  uppmuntran  som  positivt  för  det  kreativa

skapandet. Elevernas delaktighet i utformandet av rummet är tämligen begränsat, datan

kan  både  tolkas  som  att  det  inte  finns  något  större  behov  från  eleverna  att  vara

engagerade i utformningen men även att skolpersonalen inte öppnar upp för elevernas

kreativa idéer.

Det kreativa flödet är i flertalet fall initierat av läraren där uppmuntran (yttre motivation) i

hög grad påverkar eleverna positivt. Flera av eleverna påverkas även av fysiska faktorer

för att kunna uppleva ett kreativt flöde. Datan visar att faktorer som trötthet och hunger

spelar  en  avgörande  roll  för  att  eleverna  skall  kunna  bibehålla  sin  kreativitet  och

motivation. 
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7. Slutsatser
I detta kapitel har jag dragit slutsatser utifrån uppsatsens resultat diskussion. Detta leder till att besvara

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet ger även förslag på praktisk tillämpning och slutligen förslag

på fortsatt forskning. 

7.1 Vilka slutsatser kan jag dra?

Jag  har  i  denna  uppsats  haft  som  syfte  att  skapa  kunskap  om  upplevelserummets

betydelse  för  skolelever  utifrån  begreppen  kreativitet  och  motivation.  Mina  slutsatser

utifrån uppsatsens forskningsfrågor är följande:

Utifrån elevernas upplevelse av upplevelserummets utformning anser jag att ljusinsläpp,

färg, form, arkitektur, materialval och utsikt är de i särklass sex viktigaste faktorerna som

påverkar  eleverna  mest,  både fysiskt  och själsligt.  Den svarta  tavlan  har  genom hela

datainsamlingen varit den inventarie som flest elever upplevt som viktigast för kreativiteten

i upplevelserummet. Vid flertal tillfällen har eleverna beskrivit möjligheten att rita detaljrikt,

nyanserat, skapa skuggor och skiftningar med kritorna. Svarta tavlan ses inte bara som ett

arbetsverktyg utan som ett  kreativt  verktyg  och verkar  bidra  till  ett  mer experimentellt

skapande. 

Eurytmi anser jag har en helhetsbetydelse för hela den kreativa atmosfären i skolmiljön.

Sammantaget,  anser  jag  att  faktorer  som sagor,  hantverk,  eurytmi,  färg,  form och det

naturvetenskapliga ämnena alla ger kreativt utrymme och öppnar upp för fantasi som tar

sig ända in i klassrummet. I resultatdelen sa en elev ”Vi får alltid vara kreativa i ett annat

sammanhang”, citatet exemplifierar hur alla moment under dagen knyts ihop.

Elevernas  skolmaterial  och  inte  minst  periodhäfte  har  en  stor  betydelse  för  eleverna.

Periodhäftet uppfattas av eleverna som fint i utformningen och eleverna uppskattar att alla

papper är samlade. Eftersom eleverna både skriver och målar i häftet sammanförs teori

med kreativt skapande. De kreativa ramarna bör vara relativt enkla för att eleverna skall

bibehålla sin motivation och kreativitet. Informationen som delges eleverna bör i korta drag

beskriva uppgiften men utesluta exakta direktiv om den kreativa processen. 
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De kreativa ramarna bör även inbegripa ett stort mått av uppmuntran (yttre motivation) för

att  behålla  det  kreativa  flödet  intakt.  Hunger  och  trötthet  har  visat  sig  vara  konkreta

faktorer som minskar det kreativa flödet och motivationen.

Studien visar  att  föräldrarnas inställning till  skolarbete,  i  alla  dess former,  har  en stor

inverkan på eleverna. Med andra ord kan man se ett tydligt samband mellan elevernas

inställning  till  kreativt  skapande  och  deras  upplevelse  av  föräldrarnas  engagemang.

Motiverade  och  kreativa  föräldrar  skapar  motiverade  och  kreativa  barn.  Elevernas

motivation har visat sig vara i  hög grad varierande. Hälften upplevelser sig sakna inre

motivation. Därmed blir den yttre motivationen från både lärare och andra elever väldigt

viktig i att uppnå en inre motivation och kreativitet.     

7.2 Praktisk tillämpning

Utifrån datan som framkommit från denna studie samt de litterära underlaget önskar jag se

att  fler  skolor  återgå till  mer  analoga inlärningsmetoder.  Så som framkommit  i  studien

upplever sig eleverna i  stor utsträckning få utlopp för sin kreativitet  genom den svarta

tavlan. Idag digitaliseras vår omvärld inom många verksamheter och sektorer med bland

annat läsplattor och smartboards, denna studie visar i själva verket på motsatt effekt för

det kreativa skapandet.

Jag hoppas även att  denna studie  har  åskådliggjort  vikten av  yttre  motivation  då det

framkommit att hälften av eleverna upplever sig sakna inre motivation. I denna fråga kan

pedagoger inom alla områden ta lärdom och aktivt arbeta med positiv feedback. Datan

indikerar tydligt hur elevernas lust och motivation direkt påverkas av lärarens agerande.  

Denna studie har belyst elevernas upplevelse av upplevelserummets utformning och miljö.

Det har framkommit 6 starka faktorer som fler verksamheter och institutioner skulle kunna

tillämpa i sitt utformande av inomhusmiljö.      
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7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån  uppsatsens  slutsatser  önskar  jag  se  mer  fortsatt  forskning  inom  området

upplevelserummet och elevers fysiska påverkan.  Jag tycker det  har  varit  intressant  att

denna studie kunnat peka ut flera konkreta faktorer som påverkar elever både utifrån en

kognitiv och fysiologisk aspekt. Det vore därför intressant att bedriva fortsatt och fördjupad

forskning inom det området.

Det  vore  även  intressant  att  se  fortsatt  forskning  inom  skolmiljön  utifrån  personalens

perspektiv,  hur  arbetet  sker  med  den  rumsliga  gestaltningen  och  mötet  i

upplevelserummet.  Datan  från  denna  uppsats  har  tydligt  visat  hur  betydelsefullt

upplevelserummet är för elevers kreativitet  och motivation vilket bör vara intressant att

forska vidare på.                                                                                                                 
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Bilaga 1

Semistrukturerad Intervju- Intervjuguide
(Egna anteckningar)

Syftet med denna uppsats är att studera och analysera upplevelserummets betydelse för

elever utifrån begreppen kreativitet och motivation!!! 

Områden

Upplevelserummet

Kreativitet

Motivation

Interaktion

Frågor

Allmänna frågor- kom igång

• Beskriv en dag i skolan // Hur kommer din dag att se ut

Upplevelserummet

• Kan du beskriva ditt klassrum, hur ser det ut

• Vad brukar du göra i ditt klassrum

• På vilket sätt är du själva med och utformar miljön i ditt klassrum 

• Vad tycker du är viktigt/ vad gillar du mest i ditt klassrum

• Vilken betydelse tror du rummet har för ditt kreativa skapande

• Finns det en fysisk plats i klassrummet där kreativiteten får ta plats

Kreativitet

• Vad betyder kreativitet för dig

• Tycker du att du får vara kreativ i skolan (på vilket sätt)

• Vilka material gillar du bäst/ varför/vad kan man göra med det

• Vad behöver du för att vara kreativ (eget engagemang, material, inspiration från 

andra mm,)

• Tycker du att du får tid/plats att få vara kreativ 

• Hur sker det kreativa flödet (styrs av lärare eller är det fri tid, fritt skapande) 



Motivation

• Hur/vad behövs för att du skall bli sugen på att prova ngt (motivation)

• Hur kan ett rum påverka din motivation

• Hur ser du på din motivation, kommer den från dig själv eller styrs den av andra

( tex genom uppmuntran, utmaningar)

Interaktion

• Vilken roll spelar fröken/kompisar/föräldrar i din motivation

• Inspirerande förebilder i skolmiljön

Avslut

• Finns det något du vill tillägga

 

Följdfrågor- till hjälp vid intervju 

Upprepa frågan

Upprepa informantens senaste ord

Erbjud några exempel

Be om ett exempel

Be om ett klargörande

Be om fler detaljer

Sammanfatta tankegångar

Vänta ut svar med tystnad

Att göra lista

Ipad för att spela in ljudfilerna

Laddare

Anteckningsblock

Penna

Klocka

Att tänka på lista 

1) Introduktion och formalitet (börja intervjun med att hälsa välkommen och berätta lite om 

dig själv samt undersökningens syfte. Be om tillåtelse att få spela in intervjun och berätta 

för eleverna att allt som de säger är konfidentiellt, hemligt) 

2) Börja intervjun med en lätt fråga. Gärna något konkret. 

3) Håll koll på tiden- tänk på Nyckelfrågor.



4) Identifiera de huvudpunkter som den intervjuade anför och de prioriteringar som den ger 

uttryck för. 

5) Läs mellan raderna och sammanfatta- så du vet att du förstått det hela rätt.

6) Leta efter motsägelser och inkonsekvenser.

 


