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Kreativitet vs. innovation
– Kreativitet går forud for innovation
– Kreativitet som udvikling af idéer – innovation som applikation eller
anvendelse af disse idéer
– Innovation og kreativitet kan adskilles ift. processernes vægtning af originalitet
vs. effektivitet
Runco, M.A. (2014): Creativity. Theories and themes: research, development,
and practice (s. 395-403). London: Elsevier
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Program
1. Hvorfor fokus på kreativitet?
2. Gymnasielæreres forståelse af kreativitet i gymnasiet
3. Pædagogiske greb til at styrke elevernes kreativitet
4. Elevernes tilgange til og udbytte af undervisning med fokus på
kreativitet
5. Diskussion
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Refleksionsøvelse
– Hvad forstår I ved kreativitet?
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Hvorfor fokus på
kreativitet?
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Do Schools Kill Creativity? (2006)
… kids will take a chance. If they don't know, they'll have a
go. They're not frightened of being wrong. I don't mean to say
that being wrong is the same thing as being creative. What we
do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never
come up with anything original. By the time they get to be
adults, most kids have lost that capacity. They have become
frightened of being wrong. And we run our companies like
this. We stigmatize mistakes. And we're now running
national education systems where mistakes are the worst
thing you can make. The result is that we are educating
people out of their creative capacities.
Sir Ken Robinson
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Hvorfor fokus på kreativitet?
Top 10 skills in 2020

Top 10 skills in 2015

1. Complex problem solving

1. Complex problem solving

2. Critical thinking

2. Coordinating with others

3. Creativity

3. People management

4. People management

4. Critical thinking

5. Coordinating with others

5. Negotiation

6. Emotinal intelligence

6. Quality control

7. Judgment and decision making

7. Service orientation

8. Service orientation

8. Judgment and decision making

9. Negotiation

9. Active listening

10. Cognitive flexibility

10. Creativity

Kilde: Future of Jobs Report, World Economic Forum (2016)
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”Creativity will become one of
the top three skills workers will
need. With the avalanche of new
products, new technologies, and
new ways of working, workers
are going to have to become
more creative in order to benefit
from these changes.”

Hvorfor fokus på kreativitet?
• Fokus på væsentligheden i kreative kompetencer, har ligeledes sat sig igennem i
en dansk kontekst:
• De gymnasiale uddannelser har jf. loven om de gymnasiale uddannelser til
formål at ”udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans”.
• Kreativitet nævnes i flere læreplaner post gymnasiereform 2017, men i
forskellige roller og uden at det udfoldes, hvordan der skal arbejdes hermed.
• Kreativitet som middel eller mål?
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Kort om
undersøgelsen
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Kreativitet i gymnasiet – Gymnasielæreres arbejde med at styrke
elevernes kreativitet (EVA, 2020)
Undersøgelsesspørgsmål
• Hvordan forstås kreativitet inden for – og på tværs af de udvalgte fag?

• Hvordan arbejder lærerne med at styrke elevernes kreativitet som en del af
undervisningen?
• Hvilken værdi og hvilket udbytte oplever lærere og elever, at arbejdet med
elevernes kreativitet har for elevernes faglige udvikling og for deres
almendannelse?
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Kreativitet i gymnasiet – Gymnasielæreres arbejde med at styrke
elevernes kreativitet (EVA, 2020)
Datagrundlag
• Forundersøgelse (gennemgang af læreplaner og interviews med
fagkonsulenter og eksperter)
• Telefoninterview med 24 lærere
• Observation af undervisning og interview med otte lærere og deres elever
inden for fire fag (billedkunst, dansk, fysik og teknologi)
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Gymnasielæreres
forståelse af kreativitet
i gymnasiet
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Gymnasielæreres forståelse af
kreativitet i gymnasiet

En dannelsesproces

At anvende
faglig og
tværfaglig
viden på nye
måder

Kreativitet i
gymnasiet
handler om...
At skabe noget
En
undersøgende
læreproces
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At tænke
anderledes og
kritisk

At generere og
kvalificere
idéer

Pædagogiske greb til
at styrke elevernes
kreativitet
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Pædagogiske greb til at styrke
elevernes kreativitet
Jeg tror, at kreativitet er ligesom en muskel, der skal
trænes. Så jeg synes også, at når man gør det, så
forpligter man sig også på, at det er i mere end ét modul.
Altså man forpligter sig på, at det bliver en måde at tilgå
undervisningen på, så det ikke bare er én gang, at
eleverne oplever det, og så gemmer vi det væk.
Lærer, dansk
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Ved at arbejde med åbne
problemstillinger kommer vi
derhen, hvor der er masser
af svar, men ikke
nødvendigvis ét rigtigt svar.
- Lærer, fysik

Pædagogiske greb til at styrke
elevernes kreativitet
Åbne opgaver

Det kreative kommer jo til udtryk
i, hvordan eleverne har arbejdet i
en proces. Kan man se, at der
har været en idégenerering?
Kan man se, at de har prøvet
løsninger og kritisk reflekteret
over løsninger?
- Lærer, billedkunst

For at være kreativ skal man
have lyst til at lege, og i
legen, der laver man fejl og
bygger videre på dem.
- Lærer, billedkunst

En legende tilgang

Undervisning med
fokus på proces

Før man kan tænke ud af
boksen, så skal der være en
boks. […] Den der fuldstændig
frie post-it agtige, kreative
øvelse, den tror jeg ikke altid
giver særlig god mening.
- Lærer, dansk

Hvis du skal løse et problem, så
skal du jo tænke kreativt. Du kan
ikke bare slå op i en bog, fordi så
er det jo ikke et problem
- Lærer, teknologi

Problemløsningsopgaver
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Rammesætning og
benspænd

Elevernes tilgange
og udbytte
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Elevernes tilgange til undervisning med fokus
på kreativitet

Resultatorienteret tilgang:
Tryg i skolens traditionelle
rammer.
Opmærksom på
bedømmelse, resultater og
"rigtige svar".
Trives med struktur.
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Ambivalent tilgang:

Kreativt engageret tilgang:

Ønsker både opgaver med
fokus på kreativitet og
traditionelle opgaver.

Motiveres af undervisning
med fokus på kreativitet.

Veksler mellem at udvise
interesse og afkoble sig
undervisning med fokus på
kreativitet.

Åbne opgaver opleves som et
pusterum med plads til at
eksperimentere.
Trives med mindre grad af
struktur.

Elevernes udbytte af undervisning med fokus
på kreativitet
Faglige
gevinster

Udbytte ved
undervisning med
fokus på elevernes
kreativitet
Dannelse og
personelige
Positive skoleegenskaber til
oplevelser
fremtidigt liv
og arbejde
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Faglige gevinster ved fokus på kreativitet
Det giver en ekstra effekt, at man ikke ved, hvad der
kommer. Man kan ikke sige ”øv” til noget, man ikke ved,
hvad er. Men i matematik er det sådan. Hvis man ved, at
man skal lave tre ark, så ved man allerede, at det bliver
kedeligt. Når man ikke ved, hvad der skal ske i dansk, så
giver det noget ekstra, og det giver motivation.
Elev
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Elevernes udbytte af undervisning med fokus
på kreativitet
Faglige gevinster
• Undervisning med udgangspunkt i elevernes interesser styrker motivation og læring

• Når eleverne indtager en aktiv rolle, giver det et større læringsudbytte
• Anvendelsesorientering kan styrke oplevelse af relevans og forståelse for faget
• Overraskende undervisning og brug af krop og leg skærper hukommelse og
opmærksomhed

• Undervisning med fokus på kreativitet aktiverer elever, som ellers er mere passive
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Elevernes udbytte af undervisning med fokus
på kreativitet
Positive skoleoplevelser
• Undervisning med fokus på kreativitet styrker fællesskabet

• Modsvar til perfektionisme, præstationskultur og individualisering
Personlige egenskaber og forberedelse til fremtidigt liv, uddannelse og
arbejdsmarked

• Forberedelse til livet – og arbejdslivet
• Divergent tænkning og problemløsning
• Være en del af udviklingsprocesser og kunne arbejde selvstændigt

22

Arbejde med kreative kompetencer er del af
almen dannelse
Det handler om almen dannelse. […] At styrke elevernes
kreative kompetencer, det er også med til at styrke deres
kritiske sans, fordi de stiller spørgsmålstegn ved de ting,
de får, og de kan se nogle andre veje […] Jeg tror faktisk
også, at de bliver bedre til at problemløse, og det tror jeg
også, at der er brug for, når de skal videre ud i systemet.
Altså, det dér med konvergent og divergent tænkning,
det handler om også at kunne se nogle andre veje end de
mest åbenlyse.
Lærer, dansk
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Diskussion
– Hvordan arbejder I pt. med kreativitet i undervisningen på jeres
skole?
– Hvad er potentialerne ved at have et fælles fokus på kreativitet
i undervisningen?
– Hvad er udfordringerne ved at have et fælles fokus på
kreativitet i undervisningen?
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Tak for nu!
Inspirationskatalog:
www.eva.dk/ungdomsuddannelse/
inspiration-styrke-elevernes-kreativitet
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