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SAMMANFATTNING 

 
”Hur upplevelseproduktion kan användas som ett metodlogiskt hjälpmedel för att stimulera 
kreativitet inom det pedagogiska rummets väggar” är en litteraturstudie som gjorts i samband 

med min examination på Institutionen för Musik och Media vid Luleå tekniska universitet.  
 
Uppsatsen beskriver upplevelser, upplevelseindustrin och aktuella teorier om 
upplevelseproduktion som studerats vid utbildningen.  

 
Uppsatsens syfte är att ge en bred överblick av förutsättningarna för kreativitet. Jag har studerat 
vilka metodologiska tillvägagångssätt forskningen beskriver som kreativa verktyg. Slutligen har 

jag beskrivigt hur upplevelseproduktion kan användas som en metod för att skapa 
förutsättningar kring det kreativa arbetet i skolan.  
 
I min undersökning har jag använt mig av tidigare forskning för att söka svar på vad kreativitet 

är, vad kreativitet har för innerbörd samt vilka förutsättningar som krävs för att stimulera 
kreativitet. 
 
Uppsatsens diskussion behandlar frågan om hur upplevelseproduktionsteori kan användas som 

ett verktyg för att stimulera kreativitet inom det pedagogiska rummets väggar.  Vidare beskrivs 
hur teorier inom upplevelseproduktion kan appliceras för att stärka och stimulera kreativt 
arbete samt den kreativa förmågan. 

 
Sist i uppsatsen presenteras flera implikationer baserade på de resultat som uppkommit av 
undersökningen. De visar på goda förutsättningar att utveckla upplevelseproduktion som ett 
koncept för att stimulera kreativt arbete och kreativa processer.  
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ABSTRACT  

 
To begin with this essay presents the experience industries and the experience production 
education program located at Luleå University of technology, Department for Music and 

Media. Further on, the increasing demand of creativity in today’s society is described. Also 
presented is the essential components that forms the foundation which creative environment is 
built on.  
 

The purpose of this essay is to provide a wide viewpoint on the essentials with in the field of 
scientific creativity research. The essay describes the strengths, weaknesses and potential 
development within the creativity research.  

 
In the last chapter creative theories are combined with theories and models rooted within the 
experience production. Several implications have been made to describe the possibility to 
develop and stimulate creativity using methods form experience production within an 

educational environment.  
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1. Inledning 
 

 

Denna uppsats skrivs i samband med min kandidatexamen i Upplevelseproduktion vid Institution för 
Musik och medier vid Luleå tekniska universitet. I inledningen beskrivs begreppen upplevelseindustri, 
programmet Upplevelseproduktion samt en kort beskrivning till varför jag intresserat mig för det aktuella 
ämnesområdet.   

 

 
Jag har länge haft ett intresse för pedagogik och inlärningsmiljöer. Då jag började studera på 
kandidatutbildningen Upplevelseproduktion tog mina funderingar kring undervisnings-
sammanhang en ny vändpunkt. Genom den inspiration jag erhållit under min utbildning har 

jag börjat se nya möjligheter i utvecklingen av skolan och det pedagogiska rummet. Jag har 
sedan ett tag tillbaka funderat på om metoder inom upplevelseproduktion kan användas som en 
förutsättning för att göra läromiljön i det pedagogiska rummet mer spännande och anpassat för 

den enskilda individen/eleven. 
 
Under kursen ”kreativitetsmanagement” gjordes en undersökning om hur upplevelse-
produktion kunde användas för att göra matematikundervisningen på Stadsöskolan i Luleå 

roligare. I samband med detta projekt föddes nya tankar om skola, kreativitet och 
upplevelseproduktion. Jag har nu tagit tillfället i akt att vidareutveckla mina kunskaper och 
tankar om hur kreativitet kan användas inom det pedagogiska rummets väggar. Målet med 
denna uppsats är att studera vilken betydelse upplevelseproduktion kan tänkas ha för att skapa 

en spännande och rolig skola. Målet är att genom upplevelseproduktion skapa förutsättningar så 
att den enskilda elevens förmågor får både växa och gro.     
 

 
1.1 Utbildningen för Upplevelseproduktion 
På Institutionen för Musik och Media vid Luleå tekniska universitet har utbildningen 
Upplevelseproduktion funnits sedan 2002. Utbildningen startades i samband med att Stiftelsen 

för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utnämnde Piteå till en officiell 
mötesplats för upplevelseindustrin. Utbildningen erbjuder idag en treårig kandidatexamen samt 
möjlighet för studenten att välja en specialinriktning inom upplevelseproduktion (Stiftelsen för 

kunskaps- och kompetensutveckling, 2010; Upplevelseproduktion, 2010). 
 

Huvudämnet är Upplevelsekunskap och syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap och 
förståelse om människans upplevelser och förutsättningarna för dessa. Genom bland annat 

dramaturgi, scenografi, psykologi och projektledning förbereds studenterna på ett arbete inom 
den kreativa näringen. På utbildningen arbetar både lärare, studenter och forskare tillsammans 
för att bygga kunskap. Programmet erbjuder också en möjlighet att samarbeta med andra 

konstnärliga och kreativa utbildningar (Upplevelseproduktion, 2010).   
 
På hemsidan för programmet Upplevelseproduktion skrivs följande:  
 

Upplevelseproduktion handlar om att innovativt och kreativt utveckla 
upplevelseprodukter som berikar människor och bidrar till deras livskvalitet, 

personliga image och livsstil. 

 
(Upplevelseproduktion, 2001) 
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1.2 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 

Att arbeta med upplevelser är förvisso inget nytt men inriktningen fick i samband med att KK-
stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetens utveckling) i 1999 års rapportering en ny 
benämning, upplevelseindustrin. Stiftelsens syfte är idag att med kunskaps- och kompetens-

utveckling utveckla svenskt näringsliv. Stiftelsens uppdrag är att stärka förmågan till att skapa 
mervärde inom svenskt näringsliv. Detta görs genom samproduktioner mellan högskolor och 
näringsliv. De arbetar med att förstärka effekter, skapa möjligheter och stödja risktagande för att 
utveckla kompetens och kunskap. KK-stiftelsen arbetar också med att skapa mötesplatser och så 

kallade kunskapsrum för olika individer/kompetenser. Vidare arbetar stiftelsen för svensk 
konkurrenskraft internationellt och har en långsiktig strategi att tillsammans med sina 
samarbetspartners uppnå satta mål om samarbete och tillväxt (Stiftelsen för kunskaps- och 

kompetens utveckling, 2010 ). 
 
De näringar som KK-stiftelsen arbetar med benämns som ”de kreativa näringarna” och är 
följande: 

 
 
Upplevelsebaserat lärande 
Media 

Mode 
Foto 
Film 

Turism/besöksnäring 

Litteratur 
Tv- och Dataspel 

Design 
Marknadskommunikation 
Musik 

Arkitektur 
 
 
 

(Wahlström,200 
 



 

3 

 

2. Teoretisk förförståelse  
 

 

I följande avsnitt presenteras ett urval av de teorier och modeller som studerats under utbildningen 

Upplevelseproduktion. Teorierna förekommer i den kurslitteratur som studerats under kurserna Upplevelse-
kunskap, Upplevelseindustrins marknad och Upplevelsekunskap fördjupning. De teorier och modeller som 
behandlas i följande avsnitt har under utbildningen haft en avgörande roll i formandet av den egna 
förståelsen inom ämnesområdet. De har inte bara varit obligatoriska utan har också enligt mig haft en 

avgörande roll i formandet av mina egna kunskaper och insikter.  

 

 
 
2.1  Om upplevelser  

Upplevelser är ett vitt definierat begrepp. Om en googlesökning görs på det engelska ordet 
experience så återfinns åtskilliga definitioner om upplevelse och dess innebörd. Upplevelsen 
beskrivs utifrån flera perspektiv, såväl utifrån spirituella som känslomässiga och sociala. 
Upplevelsen beskrivs däremot lite mer kortfattat i Svenska Nationalencyklopedin (2010). Där 

står det att individen som upplever är direkt berörd av en händelse eller situation. Att uppleva 
beskrivs som att vara med om någonting, men också att bli berörd.  
 

En man som ägnat sin tid att studera fenomenet upplevelser är Csíkszentmihályi (1990). Han är 
också upphovsmannen till begreppet ”flowupplevelse” och författare till boken Flow - den 
ultimata upplevelsens psykologi. Han menar att människan genom upplevelsen kan finna lycka och 
välmående. Han beskriver en optimal upplevelse som någonting människan kan titta tillbaka på 

och minnas som en lyckosam prestation eller händelse. (ibid.)  
 
På ett likande sätt beskriver också Pine och Gilmore (1999) upplevelsen. Nämligen som ett 

fenomen som snarare engagerar än underhåller en människa och att varje människa har en unik 
relation till sina egna upplevelser.   
 
 

2.2 Meningsfulla upplevelser 
Enligt Csíkszentmihályi (1990) måste människan sträva efter mål för att uppnå mening i livet. 
Vad som betraktas som mening är dock enskilt för varje människa och ett svårt begrepp att 
förklara. Dock menar han att mening oftast står i relation till varje människas enskilda förmåga 

att prestera samt förmågan att åstadkomma individuella mål. Om människan anser att den har 
förbrukat tillräckligt med energi för att genomföra ett åtagande kan mening skapas, enligt 
honom. Att lära sig att uppleva beskrivs som ett sätt för den enskilda individen att skapa 

meningsfullhet i livet. (ibid.)  
 
Csíkszentmihályi (1990) definierar flowupplevelsen med följande karaktärsdrag: 
 

 En aktivitet som är en utmaning men som också kräver en förmåga.  

 Att ens uppmärksamhet absorberas 

 Klara mål och positiv återkoppling 

 Koncentration på uppgiften 

 Kontroll över situationen 

 Förvrängd tidsuppfattning, och  
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 En förändrad självbild  

 

Som tidigare nämnt är definitionen av upplevelser många. Mossberg (2003) menar att det är 
möjligt att vara med om extraordinära upplevelser utan en kraftmätning från den enskilda 
individens sida. Hon påpekar istället att interaktionen mellan människor är viktig för 
upplevelsen. Trots att Mossbergs (2003) definition betraktande upplevelser skiljer sig något 

gentemot Csíkszentmihályi (1990) så har de ändå saker gemensamt. En av dessa är att 
upplevelsen är meningskapande för varje människa.    
 

A person is the sum of his meaningful experiences 

 

 
(Boswijk, Thijssen, Peelen, 2007: 24) 

 
 
Csíkszentmihályi (1990) menar att den människa som lyckas gå in i sina upplevelser blir mer 
och mer unik som person. Genom att öva upp förmågan att uppleva kan också människan på 

ett enklare sätt klara utmaningar och på så vis utvecklas (ibid.).  
 
Människans sätt att definiera meningsfulla upplevelser kan ses som en måttstock på hur denne 

väljer att värdera livet. Upplevelsen motiverar människan och genom transformation kan 
upplevelser vara avgörande för vilken väg människan väljer att färdas på genom livet (Boswijk, 
Thijssen & Peelen, 2007; Pine & Gilmore, 1999). 
 

 
2.3  Upplevelseproduktion  
Att arbeta som upplevelseproducent beskrivs som att skapa möjligheter för människor att erfara 

goda upplevelser. Genom kunskap om de verktyg som påverkar upplevelser skapar 
producenten goda möjligheter för människan att uppleva någonting positivt och minnesvärt. 
(Gelter, 2006)  
 

I arbetet med att skapa förutsättningar för upplevelser beskriver Pine och Gilmore (1999) hur 
de anser att en producent bör gå till väga för att engagera individen. I arbetet med 
iscensättningen väljer de att arbeta med fyra övergripande element, dessa är: underhållning, 

lärande, estetik och eskapism (ibid.).  
 
Pine och Gilmores (1999) modell har flera funktioner (se figur 1). Den beskriver både de olika 
elementen som ingår i upplevelser men också aktiveringsgraden hos människan och vilken typ 

av upplevelse som inträffar (ibid.). 
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Sweet spot

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Fig.1 Upplevelsens element (Pine & Gilmore, 1999)  
 

 
Författarna menar att det finns två sätt att gå in i upplevelsen, immersion och absorption. 
Immersion är den typ av upplevelse där individen totalt uppslukas av en aktivitet eller händelse. 
Denna typ av upplevelse inträffar i kombination mellan elementen utbildning och eskapism, 

och anses vara aktiv eftersom den kräver en prestation från individens sida. Det andra sättet att 
ingå i en upplevelse är via absorption, denna beskrivs som en passiv upplevelse. Denna uppstår 
mellan fälten underhållning och estetik och beskriver i motsats till immersion hur upplevelsen 

går in i människan. Denna upplevelse anses vara passiv. (ibid.)    
 
Eskapism är den typ av sinnestillstånd där människan helt och fullt uppslukas av en händelse. 
Här beskrivs också hur tids- och rumsuppfattning förvrängs vilket i sin tur leder till en flykt 

från verkligheten. Känslan av att kunna påverka infinner sig också i det eskapistiska tillståndet. 
(ibid.)  
 

Det lärande elementet i upplevelsen är ett tillstånd där individen är engagerad både psykiskt 
och fysisk. Genom lärande engageras individen omedelbart i upplevelsen. Här beskrivs det hur 
individen får en möjlighet att växa och utvecklas. (ibid.) 
 

Det estetiska elementet i upplevelsen beskriver vikten av den fysiska miljön där upplevelsen 
äger rum. Estetiken syftar inte till att fysiskt engagera individen. Den påverkar istället en känsla 
av sammanhang och kan känslomässigt öka individens närvaro. (ibid.)  

Det fjärde elementet i upplevelsen är underhållning. Underhållningen är likt estetiken en passiv 
absorbtion som inte kräver fysiskt deltagande. Dock engageras sinnena i underhållningen och 
individen kan bli känslomässigt berörd. (ibid.) 
 

Om upplevelsen skall vara av bästa karaktär menar författarna att flera av de olika elementen 
måste inträffa vid samma tillfälle. Om alla elementen sammanstrålar skapas en helhetsupplevelse 
och individen hamnar i det som författarna kallar för ”sweet spot”. (ibid.)  
 

Underhållning Utbildning 

Estetik Eskapism 

ABSORBTION 

AKTIVT 
DELTAGANDE 

PASSIVT 
DELTAGANDE 

IMMERSION  
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Platser

för mening

Platser för kunskap

Platser för intresse eller ämne

Pine och Gilmore (1999) väljer att betrakta varje företag eller organisation som en iscensättning 

av en teaterföreställning.  Teater är dock ingen metafor för företagande utan snarare en modell 
för hur arbetet skall fortskrida. Metoderna för arbetet med iscensättningen av upplevelser kan 
också beskrivas som en tematisering.  

 
En av de första aspekterna en upplevelseproducent måste ta i anspråk är vem eller vilka de skall 
producera för. Genom att skapa en bild av denna/dessa individer kan sedan arbetet med 
iscensättningen ta sin början. Ett par väsentliga förutsättningar för att skapa upplevelser är att 

arbeta strategiskt samt att noga tänka igenom sin arbetsprocess. (ibid.) 
 
I arbetet med att skapa förutsättningar för meningsfulla upplevelser menar Boswijk, Thijssen 

och Peelen (2007) att upplevelseproducenten skall tillhandahålla verktyg som den enskilde 
individen kan använda för att en upplevelse skall bli meningsfull. En del i detta är att erbjuda 
lösningar, nätverk och system för integration.  
 

De väljer att karaktärisera den meningsfulla upplevelsen med följade sex punkter:    
 

 Att flera sinnen aktiveras 

 Hög koncentration 

 Förvrängd tidsuppfattning 

 Känslomässigt berörd 

 Ett speciellt värde för den enskilda individen, och 

 Att individen har en aktiv kontakt med omgivningen  

 
Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) beskriver 

något de kallar för ”tredje generationens 
upplevelser”(se figur 2, egen översättning). Denna 
upplevelse skapas helt utifrån varje enskild individ 

men med stöd från en organisation eller företag. 
Den tredje generationens upplevelser är en sam-
verkande funktion men där människan står som 
initiativtagare till att skapa den egna upplevelsen.  

 
 

 

 
 
Fig. 2 Tredje generationens upplevelser (Boswijk, Thijssen och Peelen, 2007) 
 

 
2.4 Konceptutveckling för upplevelseproduktion  
För att lyckas med att utveckla ett koncept som frambringar meningsfulla upplevelser väljer 

Boswijk, Thijssen och Peelen (2007)  att titta på ett flertal faktorer. Arbetet börjar med att ta 
varje individ i anspråk. Att arbeta utifrån varje enskild människas tidigare erfarenheter och 
önskningar om framtiden är enligt dem det första steget i en lyckad konceptutveckling för 
upplevelser. (ibid.) 

 
Nästa steg i konceptutvecklingen är Co-creation. Co- creation är det engelska ordet för 
medskapare och syftar till att engagera människor i skapandet av de egna upplevelserna.  
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Kreativitets 
tekniker 

Klassisk

Brain 
storm

Kreativa 
möten

Problem 
lösning

Lateralt 
tänkande

Kreativa 
utmaningar

Fantasi

Assosiations 
verktyg

Genom att ge människan en möjlighet att påverka den egna situationen skapas det enligt 

författarna förutsättningar för meningsfulla upplevelser. Ett av målen i arbetet med 
medskapandet är att minska gapet mellan den enskilda individen och organisationen. Arbetet 
består bland annat av att öka insikt, tillit och samarbete mellan individ och organisation. I 

utformandet av nya koncept föreslår författarna ett kreativt förhållningsätt samt strategiska 
metoder för att kunna arbeta kreativt. Att arbeta med kreativa metoder är enligt författarna ett 
steg i att åstadkomma koncept för meningsfulla upplevelser. (ibid.)   
 

Figur 2 illustrerar hur nästa generations (tredje generationens) upplevelser kommer att ta plats. I 
toppen av figuren visas hur upplevelser sammanlänkar människor genom meningsskapande. De 
lägre nivåerna i figuren beskriver kunskap och gemensamma intresseområden som en ”lägre” 

nivå i skapandet av upplevelser.  
 
Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) applicerar i huvudsak sina teorier om upplevelse-
produktion på företag och organisationer. Däremot ligger deras huvudfokus på att hjälpa 

individen till meningsfulla upplevelser.  
 
För att skapa nya och utvecklande projekt 
använder Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) 

följande modell för att beskriva det kreativa 
arbetet (se figur 3). Modellen beskriver olika 
aspekter av upplevelseproduktion. Kreativitet är 

enligt författarna både en produkt av upplevelse-
produktion men också ett verktyg i åstad-
kommandet av en lyckad konceptutveckling för 
meningsfulla upplevelser. (ibid.) 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 3.  Kreativitetsteknik inom upplevelseproduktion (Boswijk, Thijssen och Peelen, 2007) 
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3. Problemdiskussion  
 

 

I följande avsnitt beskrivs varför jag anser att en fördjupning inom området är av relevans samt problem-
atiserar uppsatsens huvudfrågor.  
 

 
 

3.1 Efterfrågan på kreativitet  
Kreativitet är någonting som idag är mycket omtalat. Kreativitet är en efterfrågad förmåga hos 
både individer, företag och organisationer. Enligt Renander (2003) kan denna förmåga både 

övas upp och förbättras genom träning. Kreativitet är någonting som alltid finns inuti 

människan men som för bästa tänkbara resultat kräver särskilda förutsättningar och en viss 
struktur (Simon, 2010). Människan behöver enligt Driver (2010) verktyg för att bli bättre på 
det kreativa skapandet.  

 
Forskningen kring kreativitet tog sin början på 1950-talet. Forskningen betraktas fortfarande 
som ung och det sker ständigt nya försök inom forskning för att förstå kreativitet och vad som 
stimulerar den (Simon, 2010).  

 
Förra året valde EU:s ministerråd ut temat kreativitet och innovation som ett officiellt 
satsningsområde. Syftet med satsningen var att lyfta fram de viktiga aspekter som kreativitet och 
innovation har för samhällets utveckling. Målgruppen för projektet var företag och 

organisationer i stort till den enskilda individen.
 

Kreativitet och innovation kan behövas om vi ska ta oss ur dagens 

finansiella kris och allmänna ekonomiska nedgång. 
 
 
(Programkontoret, 2010) 

 
 
I Sverige uppmärksammades frågan om hur barn och ungdomar skall få en chans att utveckla 

de kreativa kunskaperna under skolgången. (Kreativitet, 2010)  
 
Kraven på den nyblivna studenten är idag mycket komplexa. Då en allt mer föränderlig 
arbetsmarknad uppenbaras, efterfrågas egenskaper så som problemlösningsförmåga, integration 

och samarbetsförmåga, förmågan att utreda samt att upptäcka samband. (Livingston, 2010; 
Brinkman, 2010; Pink, 2005)  
 

Florida (2001) menar att kreativiteten är en av de mest åtråvärda egenskaper att besitta i det 
framtida samhället. Det baserar han på att kreativitet är det första steget i all innovation och 
därför avgörande för utveckling av ny teknologi och ekonomiska system. Att kunna tänka i 
kreativa banor beskrivs enligt Sheridan och Rabideau (2010) som en ovärderlig tillgång. De 

menar i likhet med Florida (2001) att människans kreativa förmåga kommer att vara avgörande 
för den finansiella utvecklingen. I forskningen kring kreativitet kan man identifiera olika 
element som beskrivs som relevanta för kreativt arbetet och tänkande. Den kreativa förmågan 

framställs i dagens forskning som någonting attraktivt och åtråvärt. Den kreativa människan 
beskrivs som en nyckelperson och att den kreativa egenskapen genererar nya möjligheter inför 
vår framtida utveckling. (ibid.)   
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3.2  Skolan och det pedagogiska rummet 

Skolan har två huvudsakliga uppgifter. Den första är att förse barnet med ett arv, språk och 
färdigheter. Den andra är att förbereda barnet på den verklighet som väntar utanför skolan, 
exempelvis arbetslivet. Skolan skall alltid ta omvärldsförändringar i anspråk. Det som undervisas 

i skolan måste alltid granskas så att innehållet i undervisningen stämmer överens med 
samhällsförändringar. Genom att praktiskt öva sina färdigheter samt reflektera teoretiskt skall 
eleven övas inför den verklighet som väntar utanför skolan. (Statens Offentliga Utredning, 
SOU, 1992:4)   

 
Den svenska skolan har ingen generell pedagogisk teori som den följer. I förarbetet av 1994 års 
läroplan (Lpo 94) finns dock teorier kring pedagogik beskrivna. Den svenska skolan har sedan 

länge inspirerats av Jean Piaget och Lev Vygotskij. Deras teorier har sedan 1950-talet 
dominerat hur den svenska skolan valt att se på barnets utveckling i pedagogiska sammanhang. 
(ibid.) 
 

Den stora skillnaden mellan de två är att Piagets pedagogiska teorier beskriver 
tankeutvecklingen som en enskild händelse och någonting som händer inuti varje människa. 
Piaget betraktade också tankeutvecklingen som generella processer som sker oavsett tid och 
rum. Vygotskij menar istället att barnet också påverkas av den yttre miljö det vistas i. Han 

menar att språket är en viktig utvecklingsfaktor samt att barnet inte bara utvecklas genom 
kunskaper utan också genom sättet som kunskaper förmedlas på. I SOU (1992:4) beskrivs det 
idag som att inlärningsprocessen ligger mitt emellan det yttre och det inre. Alltså en 

kombination av kognitiva processer och praktiskt utförande. (ibid.)  
 
I SOU (1992:4) står det skrivet att skolan skall öka den kunskapsmässiga mångfalden samt att 
stärka kunskapsutveckling hos varje enskild elev. De olika ämnesområdena skall vara ett stöd 

för varandra. Det skapar i sin tur en mångsidig undervisning och en ordnad helhet. (ibid.)    
 
I den svenska skolan delas kunskaper in i fyra former: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Faktakunskaper exemplifieras som regler, information och konventioner. Denna 
typ av kunskap betraktas som teoretisk. Förståelse kan givetvis yttra sig på många olika sätt men 
beskrivs som en kvalitativ dimension av kunskap då eleven skall sätta in dessa i samband. Att ha 
färdigheter är att känna till ”hur” någonting skall göras. Denna kunskap betraktas som praktisk. 

Att vara förtrogen med kunskap är enligt SOU (1992:4) den bästa formen av kunskap. 
Förtrogen kunskap erhålls oftast genom sinnesupplevelse. (ibid.) 
    

 
 
3.3 Kreativitet och upplevelser i skolan  
Livingston (2010) är en av många forskare som problematiserar frågan om hur skolan skall 

kunna skapa kreativa rum i utbildningssammanhang. Han menar att kreativitet måste ingå som 
ett moment i lärosituationer för att förbereda elever inför arbetslivet. Enligt honom skall skolan 
erbjuda en möjlighet för elever att både arbeta kreativt och utveckla sin kreativa förmåga. 

Genom att legitimera det kreativa tänkandet menar Sheridan och Rabideau (2010)  att skolan 
skapar bättre förutsättningar för både elevers framtid och samhällets utveckling. De menar 
vidare att ett framtida ansvarsområde för skolan är att utveckla varje elevs enskilda kreativa 
förmåga. Genom att skolan uppmuntrar, inspirerar och hyllar nyfikenhet skapas möjligheter för 

elever att uppleva kreativitet. (ibid.) 
 
Bengt Wahlström (2002) beskriver att upplevelser har en viktig funktion i den svenska skolan. 
Han menar att skolan med hjälp av upplevelser kan hålla elevers engagemang och intresse högt. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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Vidare beskriver han också att upplevelsen kan användas som ett verktyg för att sätta kunskaper 

i sammanhang. (ibid.) 
 
 

3.4 Syfte  
Denna studies syfte är att belysa de faktorer som idag beskrivs som betydelsefulla för utveck-
lingen av den kreativa förmågan, kreativa processen och det kreativa arbetet.  Forskningens 
styrkor, svagheter samt utvecklingsmöjligheter har lyfts fram i uppsatsen. Baserat på de 

förkunskaper som utvecklats under utbildningen syftar också studien att analysera huruvida 
upplevelseteorier/modeller kan användas som ett metodlogisk verktyg för att stimulera den 
kreativa förmågan samt det kreativa arbetet inom det pedagogiska rummets väggar.   

 
Utifrån följande resonemang blir uppsatsens forskningsfrågor följande: 
 

 Vad finns det för möjligheter att använda sig av upplevelseproduktion som verktyg för 

att skapa kreativa förutsättningar i det pedagogiska rummet?  
 

 Vilka aspekter lyfter kreativitetsforskningen fram? 

 

 Vad finns det för styrkor, svagheter samt utvecklingsmöjligheter inom det pedagogiska 

rummets väggar i relation till kreativitetsforskning? 

 
3.5  Avgränsning  

Denna studie avser att studera utvecklingsmöjligheterna av kreativitet och kreativa processer för 
svensk grundskola årskurs sex till nio.  
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4. Metod 
 

 

I uppsatsens metodavsnitt kommer jag att redovisa för genomförandet av min undersökning. Här 
presenteras vilka metodologiska utgångspunkter som använts samt vilka metodstrategiska val som har 
gjorts. Vidare kommer jag beskriva urvalsprocessen samt tillvägagångssättet för insamlingen av forsknings-
materialet. Mitt vetenskapliga förhållningssätt beskrivs, hur tolkning och bearbetning av studien genomförts 

samt hur litteraturstudien utförts. Slutligen beskrivs begreppen reliabilitet och validitet. 
 

 
4.1  Metodteori 

Anledningen till att metodteori diskuteras i följande avsnitt är för att läsaren skall få klarhet i 

varför en viss metod använts samt varför metoden anses som lämpliga för att uppfylla 
undersökningens syfte och forskningsfrågor. I metodteorin skall både teorins för- och nackdelar 
beskrivas. (Bjereld, Demkar, Hinnfors, 2009)   

 
De metodteorier som används är antingen kvalitativa eller kvantitativa. Den kvalitativa 
metodteorin bygger på att få en uppfattning eller förståelse om en människas livsvärld och 
hennes uppfattning till olika fenomen. Den kvantitativa metodteorin har ett annat syfte, 

nämligen att numeriskt mäta egenskaper samt kvantifiera samband. (Hartman, 1998)  
 
Oavsett vilken metodteori forskaren väljer att använda så finns det strukturer som bör följas vid 
datainsamling, urvalsprinciper, sammanställning samt analys. (Hartman, 1998) 

 
En god teoribildning skall ge en överskridande bild av uppsatsens problemområde. Genom att 
uppmärksamma innovation så som tankehopp under undersökningsprocessen återfinns nya 

perspektiv och vyer på forskningen. En aspekt av undersökningsprocessen är att den betraktas 
som kreativ. Arbetsprocessen består av att integrera kunskapsområden som i sin tur kan skapa 
nya synteser. Plötsliga inblickar som leder till nyfikenhet inför ämnet ses som en naturlig del i 
den kreativa forskningsprocessen. (Starrin, Larsson, Dahlgren, Styrborn, 1991) 

 
 
4.2   Vetenskapligt förhållningssätt  

Inom hermeneutiken upprättar forskaren ett holistiskt synsätt på forskningsproblematiken. 
Hermeneutiken beskrivs som tolkningsläran och avser att skapa förståelse för människan samt 
hennes livsvärld. (Hartman, 2004) Inom hermeneutiken är det av intresse att beskriva världen 
så som människan upplever den samt hur mening skapas kring olika företeelser. (Ibid.) 

 
 
4.3  Litteratursökning  

Innan man börjar sitt forskningsarbete är det nödvändigt att läsa på om vad som tidigare har 
dokumenterats på det valda forskningsområdet. En litteratursökning är en viktig del av 
forskningsprocessen eftersom den avser att identifiera eventuella luckor eller brister i den 
forskning som redan finns på området.  Lika viktigt är det, då det hjälper forskaren att 

formulera aktuella forskningsfrågor samt syfte med forskningen. (Backman, 1998) Vid 
genomförandet av litteratursökningen kan forskaren välja att läsa både primära och sekundära 
källor. Den sekundära litteraturen som presenteras i exempelvis läroböcker kan komma till 

användning för att få en god överblick av forskningsämnet. Däremot skall dessa inte direkt 
användas i själva forskningen då informationen ofta är vinklad för att passa sitt syfte. (Hartman, 
1998)   
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Även läsning av primärdata så som vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter bör ske under 

kritisk granskning. En bra vana är att identifiera både deras styrkor och svagheter. 
Vetenskapliga texter bör granskas del för del och generalisering bör undvikas. En av de 
viktigaste anledningarna till att läsa primärdata är att författaren till texten redovisat för sina 

metodval, vilket i sin tur ger läsaren bättre möjlighet till kritisk granskning. (Hartman, 1998) 
 
Efter genomförd litteratursökning är det viktigt att man kan redogöra för sina urvalsprinciper. 
Forskaren bör kunna redovisa för varför vissa källor använts samt motivera att urvalsprinciperna 

har fullständiga beskrivningar. (Hartman, 1998) 
 
 

4.4 Forskningens genomförande  
I uppsatsen finns ett hermeneutiskt förhållningsätt. Valet av en hermeneutisk utgångspunkt 
baseras på mitt intresse av att studera en helhet av det valda forskningsområdet. Jag har använt 
mig av en arbetsbok för att dokumentera och analysera det empiriska forskningsmaterialet samt 

de sekundärkällor så som kurslitteratur och andra läroböcker som jag tagit del av.  I arbets-
boken finns det noga dokumenterat vilka källor som är vetenskapliga samt vilka som kan 
betraktas som sekundärdata samt kurslitteratur.   

I undersökningens första del ägnades tiden åt att hitta ett ämnesområde som var intresse-
väckande. Därefter påbörjades insamling av material. Det empiriska material som använd i 
uppsatsen är hämtat från Luleå tekniska universitets databas för vetenskapliga artiklar. Under 

sökandet har databaserna Academic Search Elite och Business Source Elite använts. Den först 
nämnda är tvärvetenskaplig och har ett brett ämnesöverskridande spann. Sökorden som använts 
är bland annat kreativitet, motivation, inspiration, inlärning, utbildning, företagande och 

pedagogik (svensk översättning). Under arbetsgången har även ett par ”vanliga” webbsidor lästs. 
Dessa webbsidor har varit nödvändiga för den omvärldsanalys som genomförts. Omvärlds-
analysens syfte är att synligöra de kreativa produkter/tjänster och metoder som idag erbjuds på 
den kommersiella marknaden samt inom skolan. I Figur 8 presenteras ett urval av kreativitets-

övningar som idag finns att tillgå på den kommersiella marknaden. Övningarna är hämtade från 
Idéagenten, Idéboken samt övriga källor. Övriga källor representerar blandade övningar 
hämtade från diverse internetsidor som exempelvis   

Insamlingen av material till uppsatsen har lett till användandet av ett tiotal vetenskapliga artiklar. 
Under arbetsprocessen har också ett flertal populärvetenskapliga böcker så som kurslitteratur 

från programmet Upplevelseproduktion samt en doktorsavhandling som handlar om kreativitet 

studerats. De vetenskapliga artiklar som använts har som syfte att ge en bred bild av 
kreativitetens olika forskningsområden. Artiklarna behandlar forskningsperspektiv så som 
pedagogik, konst, musik, design, teknologi och företagande. Sökmotorn Business Source Elit 
har använts för att hitta artiklar som ger en bild av hur kreativitet och pedagogik idag påverkar 

och influerar företag och organisationer (se tabell 1).    

Nästa fas av uppsatsskrivandet bestod av att sovra i empiri och populärlitteratur. Jag har noga 

övervägt vilka källor som skall användas och vad i dessa jag skall koncentrera mig på. 
Urvalsprinciperna är inspirerade av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia samt teorier inom 
upplevelseproduktion.  Anledningen att Reggio Emilia ligger som grund är att det finns en 

utmärkande syn på människan och barnet inom filosofin. Jag har under insamlingen och urvalet 
valt att studera artiklar som beskriver människan på ett sätt som inspirerats av Reggio Emilia. 
Ord och begrepp som exempelvis allas förmåga till inlärning, tron på den egna förmågan, jämställt 
tolkningsföreträde och att barnets alla uttryck och försök till inlärning skall betraktas som någonting 

positivt har under insamlingen och urval av material influerat mig. Då kunskaper inom 
upplevelseproduktion är min teoretiska förförståelse har det givetvis påverkat mig i urvalet av 

http://xerxes.its.ltu.se/search/databases/proxy/LIB33246
http://xerxes.its.ltu.se/search/databases/proxy/LIB33242
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litteratur. Essensen av detta är jag valt att koncentrera mig på skapandet av förutsättningar för 

upplevelser och kreativitet.   

De gemensamma nämnare som identifierats under litteratursökningen har klassificerats för att 

skapa en strukturerad bild av kreativitetens olika element. Klassificeringen har gjorts utifrån 
Michanek och Breilers (2007) modell över kreativitetens olika förutsättningar. I denna fas 
skedde också en renodling, organisering och en ansats att begreppsförklara forskningens 
gemensamma nämnare. 

I studiens slutfas fanns det ett behov av en fördjupning kring de teorier som ligger till grund för 
den svenska läroplanen (Lpo,94). För att få en solid grund har Statens Offentliga Utredning, 

(SOU, 1992;94) studerats. Den ligger i sin tur som teoretisk grund för Lpo,94. Genom att läsa 
utredningen har en insikt i skolans officiella uppdrag, mål och metoder etablerats.  

I studiens slutfas formulerades tankar, frågor och upptäckter till text. Arbetet med uppsatsen har 
bland annat bestått av att konstruera modeller för att visa nya samband och upptäckter. Ett 
flertal figurer används för att tydligt demonstrera både den teoretiska bakgrunden, resultat och 
konklusioner.  

 
 

Tabell 1. I matrisen presenteras en överblick av de vetenskapliga artiklar samt den 
doktorsavhandling som använts under studien. Författare, publikationsår, artikelnamn, metod 
och nyckelord är sammanställda i matrisen (egen översättning av nyckelord).   
 

 

Författare 
 

 

Publikationsår & 
artikelnamn 

Metod Nyckelord  
 

Brinkman, 
D.  

(2010) Teaching 
Creatively and Teaching 

for Creativity. Arts 
Education Policy Review.  

Kvalitativ, 
Filosofisk 

Kreativitet, musik 
utbildning och lärar-

utbildning.  

Davies, T.  

 

(2006) Creative teaching 

and learning in Europe: 

promoting a new 
paradigm. Curriculum 

Journal.  

Kvalitativ 

Empirisk  

Kreativa kulturer, 

kreativitet I lärande och 

utbildning, Europeiskt 
utbildningsprojekt.  

Driver, M.  

 
 

(2001) Fostering Creativity 
in Business Education: 

Developing Creative 
Classroom Environments 
to Provide Students With 
Critical Workplace 

Competencies. Journal of 
Education for Business.  
 

Kvalitativ  
 

Kreativa klassrum, 
kreativa arbetsplatser, 

problemlösning i 
förebyggande syfte, 
arbetsplatskompetens     
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Henard, 
D., & Mc-
Fadyen, M.  
 

 

(2008) MAKING 
KNOWLEDGE 
WORKERS MORE 
CREATIVE. Research 

Technology Management.  

Kvalitativ  Kunskapsmanagement, 
kunskapsarbetare 
absorberande kreativitet  

Lau, K., 

Ng, M., &  
Lee, P.  

(2009) Rethinking the 

creativity training in design 
education: a study of 
creative thinking tools for 
facilitating creativity 

development of design 
students. Art, Design & 
Communication in Higher 

Education.  

Kvalitativ 

Klassificering av 
problem-
lösningsmetoder 

Designutbildning, 

problemlösning, 
kreativitets träning 

Livingston, 
L.  

 

(2010). Teaching 
Creativity in Higher 

Education. Arts Education 
Policy Review.  

Kvalitativ 
Filosofisk  

Kreativitet, 
undervisningsplan, 

högre utbildning, 
inlärning, teknologisk 
kultur 

McWilliam, 
E., & 

Dawson, S. 

(2008). Teaching for 
creativity: towards 

sustainable and replicable 
pedagogical practice. 
Higher Education,  

Kvalitativ 
Litteraturstudie  

Kreativitet, pedagogik, 
högre utbildning, 

lärande och 
forskningsattribut  

Simon, J.  
 

(2009) Kreativitetens 
kännetecken: den 
fenomenologisk studie. 

Doktorsavhandling, 
Stockholms Universitet, 
pedagogiska institutionen. 

Kvalitativ 
Empirisk, 
fenomenologisk  

Kreativitet, individuell 
kreativitet, grupp-
kreativitet, menings-

struktur, fenomenologi  

Sheridan-
Rabideau, 

M.  
 

(2010) Creativity 
Repositioned. Arts Education 

Policy Review.  

Kvalitativ 
Argumenterade, 

empirisk 

Konst, kreativitet och 
utbildning 

Warner, S., 
& Myers, 
K. 

(2009) The Creative 
Classroom: The Role of 
Space and Place Toward 
Facilitating Creativity. 

Technology Teacher. 

Kvantitativ 
analys  

Kreativ förmåga, 
skolmiljö, 
inlärningsmiljö, 
teknologi  

 
 

 
4.5 Validitet och reliabilitet 
Inom forskning förespråkas stor öppenhet kring forskningsprocessen. Forskaren bör informera 

sina läsare om både forskningens syfte och upplägg. (Svensson & Starrin, 1996) För att 
kvalitetsbestämma forskning diskuteras begreppen reliabilitet och validitet. Definitionen av 
begreppen varierar beroende på vilken typ av forskning man bedriver. (Patel & Davidsson, 
2003) Validiteten inom den kvantitativa forskningen bygger på mätningsmetodernas giltighet 
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samt undersökningsupplägget. Det vill säga hur väl forskaren mäter det som skall mätas i själva 

undersökningen.  Reliabiliteten står inom den kvantitativa forskningen i relation till validiteten 
och avser att påvisa samma forskningsresultat vid upprepade försök av undersökningen. 
(Svensson & Starrin, 1996) 

 
I den kvalitativa forskningen blir begreppen mer komplexa. I den kvalitativa forskningen kan 
nämligen svarsalternativ och forskningsprocessen förändras med tiden utan att vare sig 
reliabilitet eller validitet ogiltigförklaras. Detta beror i sin tur på att den kvalitativa forskningens 

ändamål är att tolka och förstå en helhet snarare än att fastställa mätbara resultat. (Patel & 
Davidsson, 2003)  
 

Tillförlitligheten och giltigheten bör i den kvalitativa studien istället granskas efter förmågan att 
återspegla den särskilda situation som rådde under forskningsprocessen. (ibid.)   
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5.  Resultat 
 

 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning samt en analys av det vetenskapliga material som 
studerats. Vidare återfinns en omvärldsanalys där ett urval av tillgången på kreativa produkter/tjänster 
beskrivs både från ett kommersiellt perspektiv samt ur ett pedagogiskt perspektiv.     
 

 

5.1 Kreativitet – människan, processen och produkten   
Kreativitetsforskningen delas vanligtvis upp i tre delar: den kreativa processen, den kreativa 
människan och den kreativa produkten (Simon, 2010).  

 

Kreativitet beskrivs enligt Renander (2003) som en förmåga. Han menar att människans 
kreativitet kan förbättras om han/hon övar på den. Drivkraften i kreativitet är enligt honom 
viljan att lösa ett befintligt problem. Problematiken kan i sin tur ha olika grunder som 

exempelvis viljan att färdigställa, viljan att stoppa eller förändra någonting, viljan att vinna eller 
att rädda någonting. Han menar att människan kan lösa både nya och gamla problem med hjälp 
av den kreativa förmågan. Viljan att förändra beskrivs också av Csíkszentmihályi (1990). Han 
beskriver motivationen till förändring som en av de starkaste komponenterna i kreativitet och 

skapande. Att förändring används som motivationskälla är enligt hans efterforskningar 
oberoende av yrke eller arbetsområde. (ibid.)  
 
Att arbeta kreativt verkar uppkomma då en uppgift som saknar lösning eller facit skall lösas. 

Inom kreativt arbete finns en samlad drivkraft som verkar för att lösa ett problem. Kreativitet är 
ett komplext fenomen som inverkar på människan genom både positiva och negativa aspekter. 
Att arbeta kreativt uppfattas ofta som spännande och lustfyllt. Det är som att befinna sig på 

upptäckarens väg och upplevs många gånger som ett sökande (Simon, 2010). En gemensam 
nämnare i upplevelsen av att vara kreativ är att det är meningskapande och konstruktivt. En 
motsägelse till detta är dock att individen ofta upplever att kreativt arbete kantas med 
oroskänslor och rädsla. (ibid.)  

 
Under det kreativa arbetets gång pendlar människan mellan hopp och förtvivlan. Lusten att 
skapa ställs mot verklighetens tomhet (Renander, 2003). Att vara känslomässigt involverad i det 

kreativa arbetet är dock naturligt och beskrivs av Renander (2003) i tolv faser. Dessa faser är 
enligt honom längtan, upphetsning, tvekan, tomhet, entusiasm, frustration, rädsla, ångest, lust, 
glädje, ilska och slutligen frid. Den kreativa processen behöver dock inte betraktas som en 
enskild händelse utan kan pågå parallellt med andra processer. Sinom (2010) beskriver den 

kreativa processen som en växelverkan mellan genombrott och återhämtning. Hon menar att 
detta är en del av den progression som inträffar under det kreativa arbetets gång. (ibid.) 
 

Kreativt arbete sker både individuellt och i grupp. Att vara kreativ enskilt eller i grupp har både 
likheter och skillnader. Beskrivningen av den enskildes kreativa process är att all ens motivation 
pekar åt samma håll. Inom gruppen finns det ingen gemensam motivation men ett gemensamt 
intresseområde som driver arbetet framåt.  Det som kännetecknar dem båda är dock ett 

målinriktat arbete. Båda situationerna utmärks av en konstruktiv anda vilket innebär att man 
tillåts att prata fritt och berätta om sina idéer. Öppenhet är också något som förekommer i båda 
fallen. Öppenhet beskrivs som att ett positivt förhållningsätt etableras gentemot 

problemområdet. (Simon, 2010)  
 
Att vara kreativ i grupp kan förefalla mer komplext än att vara kreativ enskilt. Att vara kreativ i 
grupp innefattar nämligen fler processer samtidigt. Gruppen påverkas både av den individuella 
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kreativa processen, den gemensamma kreativa processen men också av den gruppdynamiska 

processen som pågår. För att göra den komplexa situationen mer hanterbar brukar fler ramar 
och regler sättas upp för det kreativa arbetet i grupp. I det individuella arbetet kan man med 
större lätthet sväva mellan arbetsområden men ändå till sist skapa en helhet. (ibid.) En annan 

följd av att arbeta med kreativitet i grupp är att slutresultatet ofta inte har en lika personlig 
prägel som den produkt som skapas av den enskilde. Anledningen till detta är att 
gruppersonligheten framträder starkare än den enskilde individens. Det kreativa resultatet kan 
ses som en ömsesidig handling som skapats genom en syntes av olika människors idéer, tankar, 

motivationer och tidigare erfarenheter. (ibid.)  
 
En av fördelarna med att skapa i grupp är att medlemmarna i gruppen får en möjlighet att dela 

med sig av sina känslointryck vilket kan underlätta i arbetet. Den enskilda har sällan denna 
möjlighet och kan därför känna större oro eller rädsla under arbetets gång. (ibid.)   
 
Att arbeta kreativt är i flera fall oberoende av yrke eller ämnesområde. Med hjälp av kreativitet 

kan både individer, företag, produkter eller tjänster utvecklas för att bli bättre (Renander, 2003; 
Csíkszentmihályi, 1990). Den kreativa produkten beskrivs ofta som en innovation och är 
resultatet av en strategiskt kreativ arbetsprocess (Michanek & Breiler, 2007). De resultat som 
anses vara kreativa är ofta meningskapande och av egen karaktär (Simon, 2010).   

 
 
5.1.1  Riktmärken inom kreativitetsforskning  

I följande avsnitt har en klassificering av de kreativa förutsättningarna genomförts. De olika 
elementen inom forskningen har delats in i fyra områden. Dessa fyra har sin grund i Michanek 
och Breliers (2007) modell som beskriver komponenterna i det kreativa arbetet. Anledningen 
till att begreppen klassificerats är att begreppen inom kreativitetsforskning är många och 

komplexa och på detta sätt bli mer överskådliga. (se Figur 4)  
 
Under rubriken ”5.1.2 Verktyg” beskrivs de nuvarande teknikerna för kreativt tänkande. 

Under rubriken ”5.1.3 Synen på Kunskap” presenteras ett antal förutsättningar för att det 
kreativa arbetet skall kunna fortskrida. Under rubriken ”5.1.4 Mental Miljö” beskrivs de mer 
abstrakta förutsättningarna som krävs för kreativitet, däribland ledarskap och organisation. Sist 
beskrivs de yttre faktorerna som enligt det empiriska underlaget är viktig för det kreativa 

arbetets uppkomst. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fyra aspekter av kreativitet (Michanek och Breliers, 2007) 
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5.1.2  Verktyg  

Dahlqvist (1998) väljer att beskriva vår hjärna som en verkstad för tänkande. I likhet med en 
verkstad menar han att människan behöver verktyg för sitt tänkande. Att tänka i kreativa banor 
är enligt honom en lämplig metod för att utveckla kunnande.   

 
Det kreativa arbetet delas in i olika faser (Renander, 2003). Detta betyder i sin tur att olika 
metoder/verktyg krävs, beroende på vilken fas av det kreativa arbetet individen/gruppen 
befinner sig i. Vissa metoder kan användas för att identifiera eller problematisera en uppgift. 

Andra metoder behövs vid ett senare tillfälle, för att exempelvis generera eller utforska idéer. 
Andra kreativa tankemetoder används också för att byta perspektiv och öva upp associations-
förmågan. ”Brainstorming” är idag en av de mest använda metoderna inom kreativt arbete. 

Metoden anses också vara ett av de allra bästa sätten för att få igång det kreativa arbetet. (Lau, 
K., Ng, M., & Lee, P, 2009)     
 
Andra metoder som förespråkas är exempelvis att arbeta med kombinationskunskap (Davies, 

2006). Det vill säga att kombinera olika ämnesområden för att hitta lösningar på problem eller 
nya idéer.  Att till exempel dela på ledarskap och ansvar eller att strategiskt arbeta mot samma 
mål och gemensamma visioner är ytterligare metoder som används i det kreativa arbetet. 
(Sheridan, Rabideau, 2010) 

 
 
5.1.3 Synen på Kunskap 

Synen på vad kunskap egentligen är har diskuterats av filosofer och vetenskapsmän ända sedan 
den grekiska antiken. Definitionerna är många och skiljer sig inom de olika forskningsfälten 
(Nationalencyklopedin, 2010). Inom kreativitetsforskning väljer man inte att klassificera 
kunskaper utan man ser dem mer som en nödvändighet i startpunkten för kreativt tänkande. 

Flertalet forskare har kunskaper som bas i sina teorier kring kreativitet. Brinkman (2010) menar 
att kunskaper är en av tre viktigaste faktorerna i kreativt 
arbete, de andra två han nämner är motivation och 

metoder för tänkande. Henard och McFadyen (2008) har 
en något annan definition av kunskap. De beskriver den 
kreativa kunskapen som en utvecklad och mer användbar 
form av kunskap (se figur 6). Deras synsätt är dock inte 

olikt Brinkmans (2010) eftersom teorierna sammanstrålar 
beträffande uppmuntrandet av kreativitet och skapandet av 
den kreativa kulturen för att skapa nya kunskaper. På 

liknade sätt beskriver också Livingston (2010) kunskaper. 
Han understryker att kunskaper måste få lov att växa 
genom att sättas in i kreativa och personliga sammanhang. 
Gemensamt med flera andra kreativitetsforskare beskriver 

han att man på detta sätt kan förvandla kunskaper till en 
mer användbar och gedigen tillgång. (ibid.)  
 

 
Figur 5. Tre kreativa förutsättningar (Henry, 2006) 
 
 

Att ge kunskaper liv beskrivs inom forskningen som att ge dem mening. Genom att uppmuntra 
elever att sätta in kunskaper i sammanhang och att knyta kunskaperna samman med egna 
upplevelser skapas en mer gedigen och användbar kunskap. (Driver, 2001) 
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Figur 6. Kreativ kunskap (Henard & McFadyn, 2008) 

Att ersätta klassiska bokkunskaper är alltså inget alternativ för att skapa kreativa rum. Kunskap 

ses som ett naturligt element i kreativt skapande och går enligt Henry (2006) hand i hand med 
motivation och metoder för tänkande. Meningen är att utveckla ett tänkande med hjälp av 
kunskaper. Att i pedagogiska sammanhang resonera på detta sätt är av relevans eftersom 
människan i arbetslivet oftare kommer att stöta på utmaningar som kräver tankekapacitet 

snarare än kunskapskapacitet. (Dahlqvist, 1998) En annan definition av kunskap som det talas 
varmt om i kreativitetsforskningen är ämnesöverskridande kunskap. Att ha kombinations-
kunskap är ett sätt att placera saker i sammanhang, analysera och dra slutsatser. (Livingston, 

2010; Davis, 2006; Henard & McFadyn, 2008)  

 
 

5.1.4  Mental miljö  
För att skapa förutsättningar för en god mental miljö i samband med kreativt arbete finns det 
flera faktorer som spelar in. Oberoende av arbetets område eller bransch verkar likartade 

komponenter märka ut sig (Klein, 1990). 
 
I det pedagogiska rummet måste det finnas utvecklade system som stödjer kreativitet. För att 
främja den kreativa kulturen menar Davies (2006) och Driver (2001) att det måste finnas tid för 

lärare att reflektera över de kopplingar som finns mellan kunskaper och praktiska utföranden.  
Läraren uppmanas också till att hjälpa eleven att hitta jämförelser och kopplingar till elevens 
egna upplevelser i inlärningssammanhang. (Davis, 2006; Driver, 2001)  

 
Ett av de grundläggande elementen i en kreativ miljö är att läraren skall stödja initiativtaganden 
och elevens fria tanke. I samband med detta bör också läraren undvika att kritisera eller 
uppmärksamma elevens misstag. (Driver, 2009; McWilliam & Dawson, 2008) Eftersom 

risktagande och mod ligger i varje individs självkänsla är det grundläggande att läraren skall 
uppmuntra och stötta den personliga utvecklingen hos varje enskild elev. Av denna anledning 
bör eleven i ett tidigt skede få hjälp med att bygga upp den egna självkänslan och tron på den 

egna kapaciteten. (ibid.)   
 
Lärarens roll är många gånger avgörande eftersom deras uppgift i det kreativa arbetet handlar 
om att guida och inspirera sina elever. Lau, K., Ng, M., och Lee, P. (2009) menar till följd av 

detta, att en av lärarens arbetsuppgifter blir att hjälpa eleven att finna sin egen förmåga. Fokus 
flyttas från klassisk undervisning till inlärning. Att ägna inlärningen uppmärksamhet kan 
beskrivas som att ”lära sig att lära”, eller att hjälpa elever att hitta sin egen förmåga. Det leder i 

sin tur till ett synliggörande av arbetsprocessen samt möjlighet att reflektera. (Davis, 2006; Lau, 
K., Ng, M., & Lee, P, 2009; Livingston, 2010)    
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5.1.5 Fysisk miljö 

I och med skapandet av det kreativa rummet finns en mängd olika fysiska faktorer som bör 
övervägas. Den fysiska miljön är en del i det system som stödjer det kreativa arbetet. Driver 
(2001) beskriver hur viktig den fysiska miljön är vid inlärning. Hon tydliggör vikten av att få 

möjligheten att studera i en högstimulerande miljö för att kunna prestera kreativa resultat. 
Enligt henne skapas en större enskild kreativitet genom att vistas i det kreativt utformade 
klassrummet. Trots att det finns forskning som pekar på att det pedagogiska rummets ut-
formning är viktigt byggs fortfarande många skolor i traditionell anda. Detta menar Warner 

och Myers (2009) är besynnerligt eftersom den vuxna människan sällan accepterar liknande 
omständigheter beträffande den fysiska miljön på exempelvis arbetsplatser.  
 

För att skapa en god fysisk miljö menar Michanek och Breiler (2007) att man bör ha tre 
grundtankar i minnet: arbetet, sinnet och kroppen. För att kunna åstadkomma kreativa resultat 
menar de att det måste finnas en miljö designad för arbete. Beroende på arbetets mål skapas 
sedan olika fysiska förutsättningar. Frågor som kräver reflektion är exempelvis om 

arbetsuppgifterna kommer att ske i grupp eller individuellt eller vilket material som krävs. 
Warner och Myers (2009) beskriver tillgången på material och resurser, såsom infrastrukturen, 
runt det kreativa arbetet. Ett välplanerat rum med genomtänkta ytor kan hjälpa det kreativa 
arbetet framåt. Öppna arbetsytor och fysiskt utrymme frambringar frihet inför arbetet. Bra ljus 

är också viktigt i det kreativa rummets utformning (Warner & Mayers, 2009; Michanek & 
Breiler, 2007).  
 

För att hålla sinnet vid liv under det kreativa arbetet kan man exempelvis arbeta med färg och 
form inom det kreativa rummets väggar.  Detta hjälper till att bryta gamla mönster och 
tankegångar. I och med valet av färger på till exempel väggar kan individens sinnesstämning 
påverkas. I det pedagogiska rummet bör man återskapa en färg som frambringar lyckosamma 

känslor samt en känsla av välmående (Warner & Myers, 2009). Om meningen är att skapa en 
motiverande fysisk miljö är färgen grön lämplig att använda. Om meningen däremot är att 
skapa lugn och harmoni rekommenderas en blå färg. Ett gult ljus kan öka koncentrationen och 

piggar upp människan. (Rydberg, 1991) Syftet med den estetiska utformningen av det 
pedagogiska rummet är att erbjuda inspiration och stimuli (Warner & Myers, 2009).  
 
Michanek och Breiler (2007) föreslår ett arbete med oväntade företeelser som att till exempel 

arbeta med runda papper istället för fyrkantiga eller färgpennor istället för vanliga svarta 
bläckpennor. De ger förslag på att införa olika inspirerande ting i samband med arbete. Det kan 
vara allt från en grönsak till musik eller ett magasin. Huvudsaken är att dessa ting föder nya 

tankar och idéer samt att de för den kreativa processen framåt.  
 
Deras tredje grundtanke är att kroppen måste hållas igång under det kreativa arbetet. Att röra 
sig under arbete ger goda resultat eftersom det väcker både hjärnan och tankarna till liv 

(Michanek & Breiler, 2007; Hannaford, 2005) Den fysiska rörelsen kan man variera genom att 
exempelvis arbeta stående, sittande eller halvliggande. Människan behöver också näring och 
frisk luft för att behålla energin på en hög nivå (Michanek & Breiler, et. al). Ytterligare en 

fysiologisk faktor som påverkar arbetsprocessen är temperaturen i rummet. Förslagsvis skall 
klassrummet hållas relativt kyligt eftersom det håller igång människans rörelse vilket i sin tur 
stimulerar arbetsgången (Warner & Myers, 2009; Hannaford, 2005). 
 

 
Sammanfattningsvis kan innehållet i kreativitetens komponenter klassificeras som i figur 7.  
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Figur. 7 Klassificering av de kreativa komponenterna (Egen Modell) 

 
 
 
5.2 Omvärldsanalys 

Inom forskningen är metoderna för kreativt tänkande, enligt mig, inte särkilt 
specificerade/preciserade. Däremot kan man inom företagsvärlden hitta strategiska och 
konkretiserade verktyg för det kreativa arbetet. I Figur 8 återfinns ett flertal exempel på hur 

företag och organisationer arbetar med kreativitetsövningar.   
 

Inom företagsvärlden paketeras färdiga lösningar för kreativt arbete. Dess syfte är att fortbilda 
den enskilda människan eller organisationer i arbetet mot ett kreativt tänkande. Michanek och 

Breiler (2007) menar att det kreativa skapandet behöver struktur och strategi för att kunna 
utvecklas och effektiviseras. 
 

Kurser, föreläsningar och handböcker finns att tillgå i varierade former (Idélaboratoriet, 2010). 
Syftet med denna typ av tjänster/produkter är att främja kreativiteten, hitta nya lösningar, idéer 
och vägar för arbete. Att byta perspektiv, upptäcka nya tankespår och att öva associations-
förmågan beskrivs praktiskt genom olika tillvägagångssätt (Hjärnboken, 2010). I det kreativa 

arbetet använder sig Michanek och Breiler (2007) bland annat konkritiseringsverktyg för att 
visualisera och konkretisera tankar och idéer. Behovsorienterade verktyg används för att 
synliggöra problematik samt för att förstå verkliga behov (se figur 8). De använder sig också av 

idégenereringsverktyg. Verktygets syfte är att producera många idéer, med så god mångfald och 
variation som möjligt. De ger också förslag på verktyg som kan användas för idéutveckling och 
urval. Slutligen ger de förslag på presentationsteknik och verktyg för att hålla arbetsglädjen och 
energin levande i arbetsgruppen. (ibid.)  

  
 

 

http://www.idelaboratoriumet/
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Figur 8. Kreativitetsövningar för företag och organisationer (Egen modell)   

 
 
 

5.2.1  Nya Läroverket  
På skolan Nya läroverket i Luleå arbetar man med en så kallad specialpedagogik. Nya 
läroverket är en friskola som arbetar med egna metoder för undervisning. I deras 
organisationsidé beskrivs hur de arbetar med både ledarskap och organisation. Stödet mellan 

lärare och ledning är centralt för organisationen för att uppnå skolans mål. Nya läroverket väljer 
att följa forskningen kring skolan samt bemöta förändringar och nya kunskaper på ett gott sätt. 
(Nya läroverket, 2010) 

 
De har en uttalad värdegrund. Nya läroverket arbetar utefter tron att alla barn har en kapacitet 
och en vilja att lära. De avser att ge alla en likvärdig möjlighet att utveckla sitt lärande. (ibid.)  
 

Utifrån sin organisationsidé har Nya läroverket planerat för förutsättningarna för elevens 
lärande. De arbetar strategiskt med följande verktyg: 
 

 ”Mattelabbet” är en plats där eleven får en möjlighet att utveckla sina matematiska 
kunskaper. Genom att konkretisera och materialisera matematikens abstrakta inslag 

öppnas en möjlighet för att enklare förstå innehåll och samband.  
 

 ”Knäcka läskoden” är ett arbete för att öka läs- och skrivkunskaperna. Detta arbete 

pågår under hela utbildningen. Arbetet utförs så att varje elev skall få en likvärdig chans 
till inlärning vilket i sin tur leder till ökat självförtroende. I arbetet med läs- och 

skrivkunskaperna ingår också att arbeta med urvalsprinciper, källkritik och analys. 
 

 De erbjuder en utökad skoldag vilket förbättrar möjligheterna till lärande och 

utveckling. 
 

 Variation i undervisningen är ett viktigt inslag. I det pågående projektet ”arts and 
science” får eleverna möjlighet att arbeta med ämnesöverskridande kunskaper på ett 

varierat sätt.  
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 Möjligheten till extra hjälp finns att tillgå utan att behöva lämna den egna klassen. På 

detta sätt slipper den elev som behöver extra hjälp att hamna utanför gemenskapen och 
en god gruppanda kan fortskrida.  

 
 

(Nya läroverket, 2010) 
 
 
På nya läroverket finns det ett gemensamt ansvarsområde för varje elevs utbildning och 

utveckling. Lärare, föräldrar och elever arbetar tillsammans för att nå de individuella mål varje 

elev eftersträvar. Tillsammans ansvarar lärare, elever och föräldrar för en god lärmiljö. (ibid.)  
 

För att utvecklas har Nya Läroverket valt att arbeta med följande faktorer: självkänsla och 
bemötande, läroprocessen och inflytande, lust och glädje, samarbete och arbetslag samt 
involvering av föräldrar. (ibid.)   
 

 
5.2.2  Unga spekulanter 
Projektet Unga spekulanter skapades för att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos 

unga människor. Ledorden inom projektet är teknik, etik och framtid. Projektet är ett sam-
arbete mellan lärare, elever och övriga inspiratörer. (Unga spekulerar, 2010) I den pedagogiska 
handlingsplanen beskrivs projektets syfte, mål och metoder. Genom spännande möten hoppas 
projektet kunna inspirera unga människor till ökad framtidstro och nya visioner. (Doncic, 2006)  

 
Projektet har fyra syften. Det första syftet är att skapa insikt i utveckling om teknik. Det andra 
syftet är att uppmuntra och skapa möjligheter för unga människor att ha visioner. Syfte 

nummer tre är att stärka intresset för forskning, utbildning och arbete. Det fjärde och sista syftet 
inom projektet är att stärka ungdomars förtroende för den egna förmågan. Deras metod för 
genomförandet av projektet är att på ett nytt arbetsätt presentera ämnena naturkunskap och 
teknik i den svenska skolan. (ibid.) 

 
Arbetet delas in i fyra steg. I det första steget arbetar både lärare och elever för att hitta engage-
mang och inspiration. I arbetet med att finna inspiration, görs studiebesök på platser som 

erbjuder en annan lärmiljö än den inom skolans egna väggar, exempelvis på museer och 
teknikhus.  Arbetet fortsätter sedan i klassrummet då eleverna ökar sina kunskaper genom att 
diskutera, utveckla resonemang och föra dialog. För att klassrumsarbetet skall fortskrida i en 
inspirerande anda föreslås ett antal verktyg för tänkande/skapande. (ibid.)   

 
 

 Associationsövningar 

 Heta stolen 

 Debatt 

 Tvärtommetoden 

 Framtidens tidning 

 Konsekvensträd 

 Framtidsbrev 

 Rollspel 

 Fortsätt berättelsen 

 Idéstorm     
 

 
(Unga spekulanter, 2010) 
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Efter att projektet slutförts väntar en presentation och sist en fest för att fira arbetsgången och 

prestationerna. I presentationen av projektet väljer eleven/eleverna själva hur de vill presentera 
sina resultat, allt från powerpointpresentationer till teaterföreställningar godtages. (ibid.)  
 

Den pedagogiska grunden för arbetet är att elever aktivt skall arbeta med kunskapssökande. På 
grund av detta väljer Unga Spekulanter att erbjuda en möjlighet till gränsöverskridande 
undervisning samt inspirerande och annorlunda lärmiljöer. De uppmuntrar också social 
interaktion i inlärningssammanhang. (Doncic, 2006)   

 
Målet med projektet är att hjälpa elever att hitta sin framtidstro i teknikens möjligheter. (ibid.)  
 

 
5.2.3 Reggio Emilia 
Den filosofiska pedagogiken Reggio Emilia härstammar från en liten stad i norra Italien. 
Arbetet med Reggio Emilia har utvecklats under de senaste 50 åren och har under den tiden 

inspirerat många skolor världen över (Reggioemilia, 2010).  
 
Grunden i Reggio Emilia är tron på barnets alla uttrycksformer och uttryck. Den pedagogiska 
filosofin står också för en djupt rotad tro på människans och barnets utvecklingsmöjligheter. 

Den beskriver att alla föds med en stark vilja att utforska världen samt tron på varje människas 
egen förmåga. Inom Reggio Emilia arbetar man tillsammans med barnet där varje barns behov 
står som utgångspunkt för utveckling och förändring. Inom pedagogiken har elever och lärare 

också ömsesidigt tolkningsföreträde.  Arbetet i Regio Emilia beskrivs som gränsöverskridande 
då verklighet, fantasi, lek och forskning integreras i skolarbetet. Inom Regio Emilia gör den 
vuxna pedagogen inga försök till att rätta barnet. Pedagogens uppgift är istället att bejaka 
barnets alla ansträngningar och uttryck för lärandet. Uttrycket ”ett barn har hundra språk” är 

inom Regio Emilia ett vedertaget förhållningsätt och understryker deras pedagogiska 
värdegrund. Loris Malaguzzi, före detta chef för Reggio Emilias skolor, skall ha sammanfattat 
verksamhetens arbete med orden delaktighet och utforskande. (ibid.) 

 
Regio Emilia är ingen pedagogisk metod som kan kopieras. Arbetet ser olika ut från skola till 
skola. Pedagogiken betraktas därför som ett filosofiskt förhållningsätt utan fasta regler eller 
metoder. Värderingar om barnet och lärandet ligger istället som grund för Reggio Emilias 

verksamhet världen över. (ibid.)   
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6. Diskussion och implikationer  
 

 

I detta avsnitt diskuteras forskningens metodologiska genomförande och kreativitetsteorins styrkor, svagheter 
samt utvecklingsmöjligheter. Vidare i avsnittet presenteras nyutvecklade modeller och teorier hur 
upplevelseproduktion kan användas i arbetet med att skapa förutsättningar för kreativitet. Avsnittet 
avslutas med ett flertal implikationer där antaganden baserad på uppsatsens forskning presenteras. 

Implikationerna ger bland annat förslag på hur upplevelseproduktion kan användas som ett metodologiskt 
verktyg för att stimulera kreativitet inom det pedagogiska rummet.     
 

 

6.1  Utvärdering av de metodologiska utgångspunkterna 

Inom tidsramen för denna uppsats har de metodologiska utgångspunkterna enligt mig varit 
lämpliga eftersom de uppfyllt uppsatsens syfte.  

Eventuellt kunde en annan kvalitativ metod använts i uppsatsen. I det fallet för att göra en 
fördjupning inom utvalda delar av kreativitetsforskningen, exempelvis kunde mindre 
beståndsdelar av den kreativa processen eller det kreativa arbetet studerats. Men då en av 
utgångspunkterna inför uppsatsskrivandet var att identifiera styrkor, svagheter och 

utvecklingsmöjligheter (inom kreativitetsforskningen) fanns vid tillfället inget behov av en 
fördjupning eller liknande. Tänkbart är också att en mer specifik del av den svenska skolan 
studerats. I uppsatsen beskrivs det pedagogiska rummet som en plats för lärande men har i 

denna studie inte någon direkt fysisk form. Detta innebär att resultatet har en mer filosofisk 
anda samt att studiens resultat inte är generaliserbart. Avgränsningens syfte är baserad på det 
egna intresseområdet samt tidigare observationer. Jag anser inte att avgränsningen utgör något 
problem för denna studie men bör enligt mig nämnas för att undvika eventuella sned-

vridningar. 

Tack vare den urvalsprincip som använts har en holistisk syn på forskningsproblematiken 

formats, vilket också var uppsatsens syfte.  

 
6.2  Styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter inom kreativitetsteorin  

Rön inom kreativitetsforskning visar på goda utvecklingsmöjligheter för framtiden. 
Forskningen beskriver ett positivt förhållningsätt och uppmanar till hopp, tro och visioner. 
Forskarna framhäver en positiv anda och menar att alla människor i vårt samhälle skall vara med 

och skapa innovation för en bättre värld. Arbetet mot en mer kreativ kultur beskrivs med 
lovord och engagemang.  

I teorier kring kreativitet har också en etablerad syn på fenomenet formats. Kreativiteten 

beskrivs som komplex och som svår att bryta ner i mindre delar. Kreativiteten framställs i sin 
helhet som en förmåga att lösa problem, se nya möjligheter samt som startpunkt för 
innovation.  

Forskarna är också eniga om att skolan är en plats för kreativ verksamhet. Barns möjligheter 
beskrivs som oändliga om rätt förutsättningar för kreativitet skapas i samband med 
undervisningen. Forskningen visar att det både finns möjligheter för lärare och elever att 

utveckla sin kreativa förmåga. Skolan beskrivs som en plats där det finns otaliga möjligheter till 
en förbättrad förändring i arbetet med kreativitet.   

I uppsatsens litteratursökning har dock en eventuell kunskapslucka uppenbarats. I 
litteratursökningen gjordes flera försök att hitta etablerade ”metoder” för kreativitet och det 



 

27 

 

kreativa arbetet. I det forskningsmaterial som studerats i samband med denna uppsats har inga 

tillvägagångssätt för det kreativa arbetet kunnat återfinnas, vare sig betraktat ur ett 
undervisningsperspektiv eller något annat perspektiv. Ett undantag är dock att brainstorming 
som verkar vara ett någorlunda etablerat förslag på hur det kreativa arbetet skall fortskrida. 

Brainstorming beskrivs inom forskningen som ett system för att generera idéer i samband med 
det kreativa arbetet. Vidare återfinns dock inga förslag, för hur det kreativa arbetet skall 
fortskrida, beskrivna inom forskningen. 

Teorier inom forskarvärlden beskriver enbart de villkor som kreativitet kräver. De menar att 
skolan är platsen för kreativitet men kommer inte med förslag på lämpliga tillvägagångssätt för 
arbetet. Möjligtvis är det så att det inte anses som forskningens syfte, eller ansvar, att etablera de 

metoder jag efterfrågar. I samband med detta uppenbarar sig genast problematiken om vem 

som ansvarar för utvecklingen av metoder avsedda för att öka de kreativa inslagen i skolan. Vid 
en sökning i SOU (1992:4) återfinns inte heller några praktiska metoder som skolan kan arbeta 
utefter. Då jag gjorde ytterligare en sökning för att finna svar återfanns vissa specialiserade 

pedagogiska metoder. Dock är dessa mycket precisa och syftar till att öka exempelvis läs- och 
skrivförmågan. Några förslag på hur arbetet för att främja kreativiteten skall fortskrida återfinns 
inte.  

Det verkar som att det saknas en länk mellan forskarnas teorier och det praktiska genom-
förandet i arbetet med att skapa förutsättningar för kreativt arbete i skolan. Det verkar som att 
det inte finns någon ansvarig för utvecklingen av de teorier som lyfts fram i forskningen. 

Ingenstans står det skrivet om HUR det kreativa arbetet skall kunna starta, börja eller avslutas. 
Då det verkar finnas ett bristande ansvar kan det bli problematiskt att dra nytta av forskningens 
konklusioner i den praktiska verkligheten.   

Den genomförda omvärldsanalysen visar dock att metoder för kreativitet används på den 
kommersiella marknaden och i enskilda företag.  De har utvecklat verktyg som de tror sig 
kunna använda med goda reslutat i formandet av den kreativa atmosfären. Observera dock att 

dessa företag och skolor drivs i privat regi och har egna strategier för utveckling av och för det 
kreativa arbetet.   

På skolan Nya Läroverket gör man goda ansatser för att materialisera de abstrakta teorier som 
förekommer inom olika typer av pedagogisk forsknings. Genom att utveckla egna 
metoder/verktyg såsom musik- och matematikklubbar arbetar de för att hålla intresset högt hos 
sina elever. De föregår förslagsvis med goda exempel i skapandet av den kreativa atmosfären. 

Dock behövs en djupare insikt i organisationen för att kunna utveckla resonemanget om 
huruvida Nya Läroverket har lyckats omvandla teori till praktik. I likhet med Nya Läroverket 
finns det också pågående projekt som exempelvis Unga Spekulanter som arbetar med 

strategiska verktyg för att öka motivationen och stimulera kreativitet. I omvärldsanalysen 
omnämns också Reggio Emilia. Även denna pedagogik har lyckats att etablera vissa verktyg för 
den skapande verksamheten inom skolans väggar. Reggio Emilia har etablerat en bild, en så 
kallad värdegrund av människan, barnet och inlärningen. Denna värdegrund är inte olik de 

förutsättningar som omnämns som viktiga inom kreativitetsforskningen. Men trots att Reggio 
Emilia är en filosofisk pedagogik som inspirerat många runt om i världen så finns ingen ansats i 
deras organisationsbeskrivning som förklarar att deras arbete eller arbetssätt är vetenskapligt 

förankrade. I och med den genomförda omvärldsanalysen kan det konstateras att det inte är 
någon omöjlighet att skapa förutsättningar för en mer kreativ skolmiljö. Återigen bör det dock 
påpekas att arbetsvillkoren på både Nya Läroverket och projektet Unga Spekulanter influerats 
av en viss företagskultur då båda drivs av företag. Det finns anledning att anta att det finns både 

ekonomiska och organisatoriska resurser att tillgå i dessa projekt som inte förekommer inom 
den kommunala skolan.  
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Trots att det under omvärldsanalysen framkom att det finns goda exempel på hur kreativa 

arbetsätt tillämpas i verkligheten så kvarstår frågan om vem som har ansvaret för utvecklingen 
av skapandet av de metoder som skall stimulera det kreativa arbetet i skolan (se figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

     
Figur 9. Kunskapsluckan (Egen modell)  
 
Figuren ovan illustrerar den brygga som måste upprättas mellan teori och praktik för att 

kreativitetsforskningen skall få genomslagskraft i skolan. 
 
I en sammankoppling av min förförståelse och det forskningsmaterial som behandlats under 

denna studie har ett antal implikationer gjorts. Implikationerna visar på sambandet mellan 
kreativitetsforskning och upplevelseproduktion. De grundas på att liknande element verkar 
förekomma inom forskning för kreativitet och de utvalda teorierna inom upplevelse-
produktion.   

Den praktiska implikationen av användningen av upplevelseproduktion som ett verktyg för 
kreativt arbete skulle fungera med hjälp av tematisering av undervisningsmiljön. I och med 

användningen av Pine och Gilmores (1999) fyra upplevelseelement (estetik, eskapism, under-
hållning och utbildning) kan flera goda förutsättningar för kreativitet skapas.  

I sällskap med de kunskaper som etablerats under uppsatsskrivandet, och den teoretiska 

förförståelse som ligger till grund för min forskning, presenteras vidare ett antal implikationer. 
De har som syfte att lyfta fram upplevelseproduktionen som ett verktyg för att skapa 
förutsättningar för det kreativa arbetet inom det pedagogiska rummets väggar.  

Observera dock att den föreslagna metoden inte ersätter något pedagogisk förhållningsätt eller 
kreativitetsteori. Att använda upplevelseproduktion som ett verktyg för kreativitet betraktas 
istället som ett komplement till dagens undervisning och kan i samband med klassiska teorier 

användas som verktyg för att stimulera det kreativa arbetet i skolan.  
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Den teoretiska sammankopplingen av upplevelseproduktion och kreativitetsteori skulle kunna 

beskrivas som en klassificering där flera samband har iakttagits, se figur 10. Genom att använda 
upplevelseproduktion kan förutsättningar för upplevelser skapas. Via upplevelsen finns också 
chanser att nå kreativitetens så kallade sweet spot.  

I figur 10 har en sammanslagning av figur 1 och figur 2 gjorts. Modellen visar likheterna 
mellan upplevelseproduktion och kreativitetens komponenter.  

    

 

 

 
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figur 10. Kreativitetens sweet spot (Egen modell)  

 
Genom att använda Pine och Gilmores (1999)  fyra element för upplevelsen kommer 
konceptutveckling behandla följande frågeställningar: 

 
 
Vilka estetiska förutsättningar kan användas för att stimulera kreativitet? 
De estetiska förutsättningarna som Pine och Gilmore (1999) beskriver är lika de fysiska 

förutsättningarna som beskrivs inom kreativitetsforskning. Genom att använda sig av en 
stimulerande fysik miljö skapas bättre chanser för individer/elever att lyckas uppnå en så kallad 
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absorption, det vill säga upplevelser som går in i människan. Exempel på detta är exempelvis att 

lyssna på musik som väcker känslor eller att göra ett museibesök. Genom att arbeta med de 
fysiska förutsättningarna ökar chansen att ingå i någon typ av upplevelse. Vidare bör en 
inspirerande miljö tillhandahållas för att ytterligare öka chansen att stimulera den kreativa 

förmågan hos den enskilde individen. Estetik är alltså en av förutsättningarna i skapandet av det 
kreativa rummet.  
 
Vilken underhållning krävs för att hålla intresset uppe? 

Likt estetik är underhållning en form av absorption. Med hjälp av moment som är spännande 
och uppmuntrande kan förutsättningarna för det kreativa arbetet ytterligare förbättras. I arbetet 
med underhållning ingår också vissa verktyg som rent praktiskt kan göra arbetet i skolan mer 

livfullt och meningskapande.  
 
Vilken typ av kunskap behövs för att kunna utveckla lärandet? 
Definitionen av kunskap är inte relevant inom varken kreativitetsteori eller teorier för 

upplevelseproduktion - inlärning är däremot viktig. Genom att låta individer placera kunskaper 
i personliga sammanhang skapas också mening. I samband med meningskapande växer också 
individen, självförtroende byggs upp och förutsättningarna för att öka den kreativa förmågan 
stärks ytterligare.  

 
Vad för typ av verktyg behövs för att människan skall kunna ta till sig upplevelsen, 
eskapismen?  

Det eskapistiska tillståndet är det som är mest svårdefinierat. Det är ett tillstånd då individen 
låter sig helt uppslukas av upplevelsen. Trots att det inte går att tillhandahålla eskapism så finns 
kognitiva och emotionella förutsättningar för att individen ska nå det eskapistiska tillståndet. 
Arbetet kan exempelvis bestå av att tillåta tankeflykt, drömmar och fantasi. Det skapar i sin tur 

ytterligare förutsättningar för att en meningsfull upplevelse skall äga rum hos individen. 
Eskapismen kan betraktas som ett medel för den enskilda individen att nå sina upplevelser.  
 

 
6.3 Upplevelseproduktionens blomma 
Illustrationen i figur 12 beskriver hur en upplevelseproducent kan hjälpa elever till kreativitet 
genom att skapa rätt förutsättningar för skolarbetet. Blomman i illustrationen är en liknelse för 

eleven. Upplevelseproduktionens element kan liknas vid gödsel som hjälper blomman att växa 
och gro. På den horisontella axeln beskrivs upplevelseproduktionens element. Den vertikala 
axeln beskriver istället individen och hur den kan växa via upplevelser om rätt förutsättningar 

skapas. Via absorption eller immersion kan kunskaper hos den enskilda sättas in i sammanhang. 
Förhoppningsvis så känner eleven nu att han eller hon är medskapare i formandet av de egna 
kunskaperna. Genom upplevelser skapas mening och eleven närmar sig kreativitetens sweet 
spot. Ur kreativitetens sweet spot breddas blommans kronverk, fyllt av visioner om utveckling, 

framtidstro och innovation.  
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Fig. 11 Illustration: Hur upplevelseproduktion stimulerar kreativitet, meningskapande, vision, 
utveckling och innovation inom det pedagogiska rummets väggar (Egen modell)  
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Figur 12. Upplevelseproduktion som metod (Egen modell)  

 
 
 
6.4 Problematik kring upplevelseproduktionsteori 

I arbetet med Pine och Gilmores (1999) sweet spot-modell har jag under uppsatsens gång 
iakttagit ett behov av att vidareutveckla modellen. I samband med mina nya kunskaper om 
kreativitetsforskning har jag kunnat konstatera att vissa aspekter av modellen är bristfälliga.  
 

I modellen beskrivs fyra element som viktiga för att skapa förutsättningar för upplevelsen. Det 
som förefaller intressant är att bara tre av dessa fyra kan betraktas som tillhandahållna verktyg 
(estetik, underhållning och utbildning). Det fjärde elementet är eskapism och skiljer sig enligt 

mig från de andra tre. Det eskapistiska tillståndet är ingenting en upplevelseproducent kan 
tillhandahålla utan snarare ett medel för den enskilda individen att gå in i sig själv och sina 
upplevelser.  Av denna anledning ser jag ett behov av att vidare utveckla den aktuella teorin. 
Figur 13 visar hur eskapism särställer sig från de andra tre elementen i arbetet med att skapa 

förutsättningar för upplevelser. I och med det eskapistiska tillståndet går formandet av 
förutsättningarna för upplevelser från producenten till den enskilda individen. Modellen 
betraktas dock i detta sammanhang som ett första steg i en eventuell teoriutveckling. 

 
Under denna undersökning har ännu en utvecklingsmöjlighet i samband med upplevelseteorier 
uppenbarats. Denna möjlighet omfattar utvecklingen av begreppsbruket inom upplevelse-
produktionsteori. En iakttagelse som gjorts är att den språkkultur som används inom 

upplevelseproduktionen verkar en aning olämplig att använda i samband med utvecklings-
möjligheterna i skolan. En eventuell anledning till detta är att den affärsinfluerade upplevelse-
produktionen hämtar begrepp från en kommersiell marknad vilket i sin tur betyder att 

begreppen influerats av ett företagsekonomiskt språk. De språk och begrepp som används inom 
upplevelseproduktionen verkar inte stämma överens med den språktradition som finns inom 
det svenska skolväsendet. Vid en framtida sammanslagning av upplevelseproduktion och skola 
borde ett mer lämpligt språkbruk upprättas. På detta sätt kan en eventuell språkförvirring 

undvikas, samt att kvaliteter inom de båda ämnesområdena istället kan lyftas fram.  Möjligtvis 
kan en språkförändring vara avgörande för ett lyckat samarbete. Genom att ”tala samma språk” 
skapas ytterligare förutsättningar för att upplevelseproduktionen skall kunna användas som ett 

metodologiskt verktyg för att stimulera till upplevelser och kreativitet inom det pedagogiska 
rummets väggar.  
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Figur 13. Teoriutveckling av Pine och Gilmores (1999) sweet spot-modell (Egen modell)  
 
 

 
6.5 Implikationer  

Sammanfattningsvis presenteras följande implikationer. Dess teoretiska grund vilar på den 
undersökning som gjorts i samband med denna uppsats.  

 

1. Det verkar finnas ett behov av att utveckla strategiska verktyg för att knyta samman 
kreativitetsteori och kreativt arbete i praktiken. 

2. Vidare verkar det finnas utrymme för en framtida aktör att arbeta med utvecklingen av 

att knyta samman kreativitetsteori och utformandet av praktiska metoder för det peda-
gogiska rummet. 

3. Det finns tydliga likheter mellan förutsättningarna för kreativt arbete och de teoretiska 
utgångspunkter som används inom upplevelseproduktion. 

4. Den kreativa processen har stöd i teorier om upplevelseproduktion då båda uppmuntrar 
en progression hos den enskilda människan. 

5. Genom att arbeta med upplevelseproduktion som ett metodologiskt verktyg skapas ett 

strategiskt koncept som kan stimulera kreativt arbete och kreativa processer i skolan. 
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6. Genom att skapa miljöer designade för upplevelser ökar också kreativiteten hos den 

enskilda människan. 
7. Det finns idag projekt och metoder som stödjer det kreativa arbetet och den kreativa 

processen. Dock verkar dessa förekomma utan vetenskaplig förankring.  

8. Eventuellt förekommer en språklig skillnad mellan kreativitetsforskningen och den 
verkliga situationen i det pedagogiska rummet. Samma typ av problematik verkar 
uppkomma i sammanslagningen av upplevelseproduktionsteorier och det svenska 
skolväsendet då olika begrepp används.  

 

 

6.6 Fortsatt forskning 

Av speciellt intresse är att studera vilka verktyg som skulle kunna överlappa glappet mellan 
kreativitetsteorier och det praktiska genomförandet av kreativa arbetsmetoder. Ett annat 
undersökningsområde som skulle vara intressant att utforska är vilka aktörer som skulle kunna 
arbeta med att utveckla metoder för att stimulera det kreativa arbetet i skolan.  I samband med 

det skulle en framtida forskningsinsats också kunna syfta till att undersöka vilka metoder som i 
praktiken fungerar för att stimulera kreativitet.  

Det finns också anledningar att koncentrera forskningen på att skapa ett koncept som kan 
appliceras i verkligheten för att stimulera kreativitet inom det pedagogiska rummets väggar.  

Det hade varit av extra intresse att studera ytterligare upplevelseteorier. Möjligtvis kan en 

generell metod vars syfte är att öka den enskilda människans kreativa förmåga återfinnas inom 
ramen för upplevelseproduktion. I detta arbete ingår också att vidareutveckla teorier inom 
upplevelseproduktion. I samband med detta finns det också en anledning att studera vilket 

språkbruk som är lämplig att använda vid en framtida sammanslagning av de två 
ämnesområdena.  
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U P P L E V   I   S K O L A N 
 

ETT KONCEPTFÖRSLAG FÖR HUR ARBETET MED 
UPPLEVELSEPRODUKTION KAN STIMULERA UPPLEVELSER OCH 
KREATIVITETEN INOM DET PEDAGOGISKA RUMMETS VÄGGAR. 

   

 
Upplevelser i skolan kan ha en särskild plats på schemat men kan 
också användas som en daglig metodik kring förutsättningarna för 
att skapa upplevelser i det pedagogiska rummet. 
Det första steget i arbetet med att skapa upplevelser i skolan är att 
tillsammans etablera en värdegrund som skolans utbildningsmiljö 
vilar på. Eftersom utformningen av upplevelser många gånger 
handlar om förståelse är det viktigt att värdegrunden är enhällig 
och att alla förstår dess innebörd.  
Försök sedan att plocka isär värdegrunden till en nivå där den 
förstås av alla. Genom att utveckla riktlinjer, begrepp och kvaliteter 
ökar chanserna för att eleverna är med 
och formar en helhet i synen på 
skolans verksamhet. Skapa till-
sammans! Lämpligt kan vara att 
värdegrunden kombineras med en 
tematisering av arbetsformen eller 
skolan. Det skapar en berättarstruktur 

inom det pedagogiska rummets väggar. De narrativa inslagen kan i 
sin tur hjälpa både lärare och elever att bibehålla skolans riktlinjer 
och visioner. Genom att arbeta med tematisering av skolan får 
värdegrunden en större genomslagskraft. Detta leder till att alla 
berörda lättare känner sig som en del av den stora helheten.  
Genom att skapa en gemensam berättelse kan både gruppanda och 
gemenskap i utbildningsmiljön förbättras.  
Andra steget i att arbetet med upplevelseproduktion är att veta 
vem det skall produceras för, i detta fall att ta reda på vem eleven 
är. Det betyder att läraren/ledaren måste bejaka den enskilda 
individens tankar, drömmar, mål och tidigare erfarenheter. För att 
få reda på vart varje elev står så måste det upprättas en metod för 
att föra samtal. Lämpliga verktyg för det bestäms i samråd med 
eleven. Exempelvis kan en loggbok föras, fysiska möten ta plats 
eller en virtuell mötesplats upprättas. Det viktigaste är att det 
förekommer konversation mellan elev och lärare. På vilket sätt 
kommunikationen utförs är dock baserats på varje elevs komfort.   
 

1. Skapa en värdegrund som skolans utbildningsmiljö kan vila 

på 

2. Förklara begrepp och kvaliteter som centrala för arbetet just 

i er skola 

3. Arbeta med en tematisering av värdegrunden. Genom ett 

tema blir innehållet i värdegrunden lättare för alla att förstå 
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FYSISK OMGIVNING  
Det som ligger till grund för den fysiska utformningen är att den 
skall vara designad för ett aktivt arbete.   
Genom att använda rätt färger, ljus och ljud kan arbetsprocessen 
förbättras drastiskt. Grönt är exempelvis en färg som kan användas 
för stimulation och blå för avslappning. Genom att skapa olika typer 
av miljöer kan eleverna byta atmosfär och på detta sätt finna 
ytterligare inspiration till det egna lärandet. Genom att arbeta med 
oväntade ting kan också nya tankar för inspiration födas till liv.          
I skapandet av det fysiska rummet bör man också 
fundera över vad för typ av aktiviteter 
som kommer att ta plats. Behöver 
eleven kunna röra på sig, finns det plats 
för grupparbeten eller en alldeles egen 
tyst läshörna?  
 

OM KUNSKAPER 
I arbetet med upplevelser är det viktigt att kunskaper kan sättas i 
sammanhang. Arbeta därför utifrån verkligheten och visa på 
användningsområden för kunskaperna. Utan sammanhang blir 
kunskaper lätt till fakta och stannar vid fakta. Målet med 
undervisning är inlärning och målet med inlärning är att elever skall 
känna sig förtrogna med sin kunskap. Exempelvis kan eleverna 
själva få bestämma vad de vill göra med sina kunskaper. Uppmana 
och inspirera till egna projekt eller metoder för inlärning. Sätt upp 
ramar för arbetet så att målet alltid är klart och tydligt. Hur eleven 
skall ta sig dit är en del av den egna resan och sker genom 
upplevelser.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka element skall finnas representerade i 
omgivningen  

o Färger  

o Ljus 

o Inspirerande ting 

o Ljus 

o Stora bord 

o Små bord 

o Grupprum 

o Små rum 

o Musik 

o Instrument 

o Böcker  

o Datorer 

o Tavlor 

o Naturnära element 

o Tidningar 

o Figurer 

o Papper och pennor 

o Soffor 

o Stolar 

o Lampor 

o Kuddar 

o Mattor 

o Pyssel  
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STIMULERA ALLA SINNEN 
MAT, MUSIK OCH KUNSKAP  
 
Arbeta med smak, lukt, känsel, hörsel och syn. Det är viktigt att 
erbjuda eleverna många olika varianter av förutsättningar i 
skapandet av den egna kunskapen. Eftersom riktigt bra upplevelser 
skapas i samband med sinnesintryck är det viktigt att variera sig i sin 
undervisning. Exempelvis så kan man arbeta med 
ämnesöverskridning. Ett förslag är att kombinera hemkunskap, 
matematik och geografi. Låt eleverna skapa sina egna 
restaurangkoncept eller hotellprojekt. Eller varför inte sina egna 
bagerier, djuraffärer eller sopcentralkoncept? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLER? 
 
 
 
I ett hotellkoncept finns det möjligheter att matematiskt räka ut 
kostnader och storlek. Vart i världen hotellet skall ligga och hur 
människorna som bor där lever. Sist men inte minst kan man 
tillreda den kulturella frukost som serveras på just deras hotell.  

 
 
För att komma på andra roliga och lärorika projekt kan klassen 
använda sig av ett associationsverktyg. Genom att kombinera 
vanliga ord eller begrepp kan helt nya meningar och tankar födas.  
 
Varför inte använda bilder som associationsverktyg?  
 
 
 
 
 

       +  + 
 
 
 
 
Fler övningar som kan användas för att skapa upplevelser i skolan 
finns att hämta på sidan 34. Detta var bara en liten försmak. Det 
bästa i arbetet med att skapa förutsättningar för upplevelser är att 
varje barn är medskapare till de nya kunskaperna. 
 
Genom upplevelser växer nämligen kunskaper. Upplevelse-
produktion är ditt verktyg.  

1. Kombinera samhällsvetenskap, kemi och idrott 

2. Eller kanske svenska, musik och naturkunskap 

3. Se vad som händer. Vi lovar, det blir bra! 
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Förslag på tematisering 

RESVECKAN 
Arbeta med en resa. Vart skall ni åka? Hur skall ni åka? Varför skall 
ni åka just dit? Arbeta antigen med en temavecka eller gör en lång 
resa under hela läsåret. I arbetet formar eleverna själva sitt resmål 
och färdsättet dit.  

 
KUNSKAP. Kultur, geografi, matematik, musik, slöjd, idrott, språk 

och alla andra ämnen får i denna reseutmaning en chans till att 
växa och gro. Kul och lärorikt på samma gång. 

 
SPÄNNING. För att hålla intressenivån hög kan eleverna exempel-

vis göra ett studiebesök under projektets gång. Föräldrar eller 
övriga inspiratörer bjuds in för att berätta om spännande 
upplevelser från tidigare resor. Kanske det finns någon i klassen 
som vill berätta om sina äventyr, eller skriva en novell om det?   

 
ESTETIK. Arbete med konstnärliga inslag. Färg, form och mönster 

används under hela projektet. Om ni väljer att besöka det mystiska 
landet Indien tycker jag att ni skall arbeta med det hemliga talet. 
Det allra mest spännande sättet att lära sig räkna subtraktion… ett 
bra tips! 

 
MÖJLIGHET. Låt eleverna få önska och drömma. I resetemat har 

de flesta drömmar och önskningar. Det finns inga fel, bara ”andra 
rätt”. Kanske någon vill åka ända ut till rymden? Absolut, tanka 
skeppet så kör vi! 

VAD SKALL PACKAS? 

 Vilka kläder behövs, är det varmt eller kallt? 

 Hur mycket kläder får det egentligen plats i en resväska? 

 Hur lång tid tar det? (det beror ju på hur man färdas…) 

 Vad talar man för språk?  

 Hur talar man språket? 

 Hur många bor det där och varför har de en sådan där hatt 
på huvudet? 

 Oj, vilken kul flagga! Jag undrar vilket land den kommer 
från? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att lära dig mer om arbetet med upplevelser i skolan kolla in på 
hemsidan www.uppleviskolan.se  
Auf wiedersehen, och beinvinue, mycket snart!  
 




