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Nordisk ministerråds rapport nr 518 om kreativitet, 
innovasjon og entreprenørskap i de praktisk-mu-
siske fag i utdanningssystemene i Norden

Nordisk ministerråd står bak en rapport der fagfolk fra hvert av 
de nordiske landene har skrevet en sammenliknende studie for 
hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i 
opplæringen. Rapporten inneholder i tillegg to studier som skulle 
gi en analyse av praktisk musiske fag og en kartlegging av kreativ-
itet i relasjon til naturvitenskap. I Danmark kalles idrett, musikk, 
billedkunst, håndarbeid, sløyd og hjemmekunnskap for praktisk 
musiske  fag. I Finland heter disse fagene kunst og ferdighetsemn-
er, i Sverige heter de estetisk praktiske emner. I Island heter det 
det samme som i Danmark, men de har med flere fag som dans og 
drama, og sløyd heter sløyd og design. I Norge har vi slått sammen 
fag, og vi har heller ikke noen felles betegnelse som i Danmark. 
Vi snakker likevel om kroppsøving, kunst og håndverk, mat og 
helse, og musikk som de praktisk-estetiske fagene. Vi bruker ofte 
begrepet  kreativ  i sammenheng med de praktisk- estetiske fagene, 
eller de praktisk musiske fag som de sier i Danmark. Derfor er det 
veldig spennende å se hvordan fantasi, kreativitet, innovasjon og 
entreprenørskap blir definert i denne rapporten. Kreativitet er en 
viktig forutsetning for innovasjon og entreprenørskap, og det er 
veldig klart at dette er noe som har betydning i alle fag, ikke bare 
i de estetiske fagene. Likevel er det nettopp gjennom arbeid med 
oppgaver i de estetiske fagene at elevene utvikler egenskaper som 
er verdifulle å ta med seg over til andre fag – om det åpnes for det i 
læreplaner og i lærerutdanningen. I den norske delen av rapporten 
blir det uttrykt at kreativitet er viktig for læring i alle fag og bør 
komme inn som en grunnleggende ferdighet i alle fagplaner, som 
en sjette grunnleggende ferdighet. En norsk minister la frem ideen 
om kreativitet som eget fag i skolen, men det vakte ingen begeis-
tring i fagmiljøene. 

I sammenfatningen fremme i rapporten vises det til at nasjonsstu-
diene definerer kreativitet og innovasjon til en viss grad forskjellig, 
mens entreprenørskap har en mer lik definisjon. Kreativ og skap-
ende kan forstås som synonymer, mens fantasi blir sett på som en 
forutsetning for kreativitet. Kreativitet kan være å utvikle nye ideer, 
men det kan også være å omsette ideer til handling. Det heter også 
videre at mens kreativitet må ses i sammenheng med individuell 
aktivitet, så må innovasjon forstås videre som samfunnsmessig el-
ler økonomisk  aktivitet. Entreprenørskap defineres som når en in-
novativ person omformer ideene videre til en praktisk og målrettet 
virksomhet, som ser økonomiske muligheter i en virksomhet. I den 
finske studien heter det at man ser kreativitet som en mangesidig 
og mangevitenskaplig helhet i et menneskes liv, og som betinget av 
historiske og sosiale omgivelser. Kreativitet er en kombinasjon av 
menneskets kognitive prosesser, personlige egenskaper og omgiv-
elsenes påvirkning. Kreativitet forstås som hvordan man utvikler 
og håndterer nye ideer, og hvordan man finner mulige løsninger. I 
den islandske studien viser man til psykologen Lev Vygotskij som 
mente at all menneskelig aktivitet som frembringer noe nytt, kan 
kalles for kreativitet. Han så på elevens følelser og kreativitet som 
en integrert del av læringens kognitive sider. Kreativitet er således 
et begrep som knyttes til personlighetsdannelsen til eleven. Også 
i den norske studien vises det til Vygotskij og videre til Flensborg 
og Sørensen, som alle ser på fantasi som en forutsetning for krea-

tivitet, som en ordnende og fremtidsrettet visjon. Kreativitet er en 
aktiv og utadvendt prosess, som kan beskrives som en strategi som 
gjennom fantasien forandrer virkeligheten. Praktisk problemløsn-
ing, forskning og samfunnsendring kan være resultater av kreativ 
utfoldelse. Denne forståelse må tas med i like stor grad som at kre-
ativitet er en forutsetning for personlighetsdannelsen. Kreativitet 
forstås som nytenkende og aktivt handlende, og både prosess- og 
produktorientert, heter det i den norske studien.

Den svenske studien skriver at kreativitet kan være et kontro-
versielt begrep.  Om kreativitet ses på som noe mystisk som gjen-
nom skapende handlinger er et uttrykk for underbevisste prosesser 
og som radikalt skiller seg fra hverdagslig tenkemåte, bare som 
er et resultat av inspirasjon, så er det vanskelig om kreativitet kan 
beskrives eller noe som man kan lære seg. Om kreativitet derimot 
er et resultat av en utprøving av ulike alternativ, så kan det fremmes 
og vurderes gjennom undervisning. De viser videre til blant annet 
Richard Florida som ser på kreativitet som det ultimate midlet til 
å heve levestandarden samt utvikle et mer humant og bærekraftig 
samfunn.

Etter at Kunnskapsløftet ble innført i 2006, skal vi, når vi lager 
oppgaver for elevene, vise hva slags kriterier elevenes arbeider blir 
vurdert etter. Elevene skal få vite hva slags kompetanse de har når 
de er ferdig med en oppgave. Som lærere skal vi være gode til 
med så presise begreper som mulig å beskrive hvorfor et elevarbeid 
fortjener en karakter over middels, middels eller under middels. Vi 
sier at karakteren over middels forutsetter at eleven viser evne til 
å finne gode løsninger, at eleven er kreativ og nyskapende. I kunst 
og håndverk og formgivingsfagene kan det være viktig at oppgaven 
starter med en ideutvikling, at elevene skal lage flere skisser ut fra 
en ide. Dette er viktig for det videre arbeid med oppgaven. Det er 
her elevene får utviklet sin kreativitet. Så kan de velge hva de skal 
arbeide videre med. Det er likevel her jeg synes det butter litt. Det 
står for meg som en motsetning at vi i forkant gir elevene oppgaver 
med tydelige mål om hva de skal kunne når de er ferdige med op-
pgaven, og et dannelsesperspektiv der vi har som mål å fremme 
elevenes kreativitetsutvikling. Og som en motsetning til hva som 
skrives om fantasi, kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i den 
nordiske studien.  Om en oppgave er for tydelig med hensyn til mål 
i utgangspunktet, kan det lett bli en form for overstyring, en in-
strumentell måte å drive undervisning på. Viktigere er det kanskje 
at læreren kan gi gode konkretiseringsmodeller og klare rammer 
for form, teknikk og materialer i utgangspunktet. Slikt kan virke 
motiverende på fantasien og kreativiteten. Om  vi ser oppgavegiv-
ingen i et dannelsesperspektiv, at eleven aktivt er med å utvikle 
seg som person, så bør eleven også i større grad få være med på å 
utvikle oppgavene. De bør da etter hvert som en oppgave utvikler 
seg, gjennom samtaler få være med på å bestemme de kriterier som 
oppgaven skal vurderes etter. Jeg vil tro at det er mer motiverende 
at elevens fantasi og kreativitet blir tatt med i utviklingen av opp-
gaver. Som lærere kan vi ikke i for stor grad bare gi elevene en fer-
dig oppgave med skjemaer og klare mål for hva slags kompetanse 
elevene skal ha når de er ferdige med oppgaven. Vi skal ikke bare 
sitte med et fasitsvar. Det kan være mange veier frem mot et bra 
resultat. Skal vi lage oppgaver der kreativitet er et integrert mål i 
prosessen, må også vurderingen og fastsettelsen av hva slags kom-
petanse elevene utvikler, hva de kan, bestemmes underveis.  
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