
NATURENS NATURLIGA 
KRAFT- KREATIVITET 
OCH MOTIVATION



ELEVRÖSTER

• Kan vi inte få göra  istället för att läsa

• Man kommer på så bra idéer när man  är ute och går

• I skogen är det spännande allt kan hända

• Kul, när man inte riktigt vet vad som ska hända

• Skönt att vara ute i naturen då behöver man inte tänka på hur man ser ut – naturen 
skrattar inte åt mej

• Man förstår liksom bättre när man får se samtidigt som majen berättar



MOTIVATION- LIKA AVGÖRANDE SOM 
SVÅRFÅNGAD

• Naturen erbjuder en lärmiljö där motivation väcks – spänning och intresse

• Motiverande miljöer innehåller variation som kräver koncentration och närvaro.

• Meningsfullhet uppstår när eleven ser hur saker hänger ihop och förstår konsekvenser 
av sina handlingar

• Närvarande och utmanande ledarskap



KREATIVITET OCH FRIHET

Kreativitet och fantasi är grundstenar i problemlösning

”Den som inte kan skapa  måste förstöra”

” Mod är själva den grund som gör alla andra dygder och personliga värden möjliga. 
Utan mod förbleknar vår kärlek till  rena beroendet. Utan mod blir vår trohet 
konformism”

• Rollo May (1909 – 1994)



HINDER FÖR KREATIVITETEN

• Tradition – när lär man sig

• Dålig tillit till elevers kunskap och erfarenheter

• Dualism

• Kontrollbehov

• Färdiga svar

• Otydligt ledarskap 

• Skuld och skam

• Föreställningar                                                                     ( Giota 1999)



KREATIVA MILJÖER PRÄGLAS AV

• Generositet, att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter
• Kompetens, att veta vad man vet och inte vet.
• Kulturellt mångfald, motverkar likriktning
• Tillit och tolerans –trygghet mot förlöjligande
• Jämlikhet men inte likställdhet
• Nyfikenhet
• Frihetsanda – verksamheten detaljregleras inte
• Ledarskap som anger riktning för kreativiteten                    ( Rasulzada 2014)



DUALISTISK MÄNNISKOSYN

• Dualism – världen är uppbyggd av två olika materier. 

• Kropp och själ är inte förenliga.

• Intellekt och känsla - Över och underordning



• Lyda

• Sitta still

• Svara rätt

• Konkurrera

• Relativa betyg

• Auktoritet

• Regeletik

TRADITIONELL SKOLKULTUR



• Holistiskt perspektiv – Helheten är större än delarna , inget kan beskrivas utan 

kontext. (Smuts 1920)

• Kropp och själ en helhet och är beroende av varandra i lärprocessen

• Emotionellt lärande – kreativitet

• Skolan en plats för hälsa och lärande

• Dialog och samtal ( Dyste 1996) – andra arenor för lärande

•

HOLISTISK MÄNNISKOSYN



• Initiativförmåga

• Nyfikenhet

• Inre motivation/bekräftelse

• Engagemang

• Egenansvar

• Mod 

• Kreativitet

• Fantasi

• Mening

ENTREPRENÖRIELLA FÖRMÅGOR



NATURLIGT LEDARSKAP SOM ANGER RIKTNING 
FÖR KREATIVITETEN

• Professionell

• Personlig

• Privat



INKLUDERANDE LEDARSKAP – HÄLSOFRÄMJANDE 
SKOLUTVECKLING

• Naturen ger möjlighet till variation och att tänka olika och vara olika

• Många arenor för lärande 

• Olikhet och mångfald en utgångspunkt för all mänsklig  samvaro  ( Biesta 2006) 
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