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Dagens innehåll:



“Att reflektera och forska kring hur kunskaper traderas är än

viktigare i det som ibland kallas kunskapssamhället, där

informations- och kunskapsproduktionen är omfattande för att

uttrycka sig milt, och där förväntningarna på vad människor ska

lära sig ökar. Det blir allt svårare för skola och utbildning att hänga

med i denna utveckling och att integrera alla nya kunskaper och

kunskapsområden som uppstått under senare decennier. Insikter i

lärandets villkor är en resurs för att kunna göra ställningstaganden

i så komplexa frågor.”

Roger Säljö



Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och

ansvarskännande individer och medborgare.

Skolans uppdrag

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och

självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling

och lösa problem.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och 

ansvarsfullt sätt
(+ nämns i kursplan på olika sätt för bd, hkk, ma, mu, sl)



“Vi är alla skapta för kreativitet. Utan den hade mänskligheten inte

överlevt och inte heller utvecklats. Kreativitet är ständigt närvarande i

våra liv. Från våra lekar och påhitt som barn till att rita, måla, skriva,

sjunga, lösa problem och komma på nya idéer. Vi behöver knappt

lyfta blicken för att finna spår av mänsklig kreativitet från årtusenden

tillbaka och framåt. Låter det osannolikt? Ta en titt runtomkring dig.”

Kreativitetskoden

Vad är kreativitet?



Vad är kreativitet?

Kreativitet är en metod för

problemlösning som kan vara allt från en

tanke till en konstnärlig, politisk,

akademisk eller teknisk produkt.

Kreativitet är ett resultat av tre funktioner

i samverkan.

1. Kunskaper inom ett område.

2. Kunskaper om kreativa processer /

metoder för nytänkande.

3. Inre motivation.

I kreativitet ingår att frambringa nya idéer,

vara originell, genomföra idéerna och att

bearbeta dem.

Teresa Amabile



Kreativitetsforskaren Fredrik Härén menar att i mötet mellan två olika 

tankar eller saker uppstår något nytt.

1 + 1 = 3

Vad är kreativitet?



Kreativitet eller reproduktion?



“Outside the box” (för vem?)

Global kreativitet

Idéerna är nya och originella

för alla.

Individuell kreativitet

Idéerna är nya och originella för

den enskilde personen eller de i

dess närhet.



https://vimeo.com/266937183

https://vimeo.com/266937183


Hur får vi in det i digitaliseringen?



Hur gör andra?



”Twenty-first century learning is about

providing children with opportunities to

experiment with their surroundings as a form

of problem solving; it is about improvisation

and discovery, constructing dynamic models

of real world processes and interacting with

meaningful tools that expand mental

capacities. It is about being active, creative

and collaborative.

Educators no longer need to bear the burden

of teaching predominantly through

knowledge dissemination, but must instead

become creators and leaders of effective

learning experiences.”







Länk via loops och lärloopen ”Oljudsmusik”

Länk via loops och lärloopen ”Oljudsrytmik”

Hur låter en plats?

Oljudsrytmik
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