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KREATIVITET
Mänsklighetens viktigaste resurs

1. Föreläsning 
2. Praktiska övningar

Sammanfattning
Workshop om kreativitet

”Utan kreativitet blir det ingen utveckling och vi 
skulle för alltid repetera samma mönster.”

Utöver kunskap och intelligens:
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Del 1. Föreläsning med PowerPoint (cirka 100 bilder)
Vårt liv består av ideliga problemlösningar. För lösa problem på olika nivåer (globalt, grupp- och 
individnivå) är gedigen kunskap nödvändig. Detta är dock inte tillräckligt eftersom vi i vår 
nuvarande kultur är mycket dåliga på att tillämpa kunskap. Intelligens är heller inte ett 
tillräckligt verktyg eftersom den inte inkluderar känslor, empati and interpersonal kompetens. 
Den mäter heller inte hur vi planerar, utvärderar kritisk evidens, bedömer risker och 
sannolikheter. Vad vi behöver är kreativitet, dvs förmågan att skapa nya (användbara) idéer och 
hitta vägar att lösa problem. Edward de Bono, brittisk läkare och auktoritet på s k seriös
kreativitet, skrev: ”Det råder inget tvivel om att kreativitet är mänsklighetens viktigaste resurs. 
Utan kreativitet blir det ingen utveckling och vi skulle för alltid repetera samma mönster.” P g a 
att hjärnan är plastisk (omformbar) kan alla höja sin kreativitet genom att lära sig denna 
skicklighet. Det är därför självklart att införa professionella kreativitetsövningar i lärarutbild-
ningen, i skolan, inom industrin, ja, för oss alla.

Del 2. Problemlösning
Olika metoder anges i litteraturen för att öka sin kreativitet. Här övar vi på olika typer av 
problemlösningar, vilka genererar ett långtidsminne av en mängd olika lösningstekniker. Jag har 
utarbetat en katalog omfattande 220 olika problem inklusive lösningar. Dessa, tillsammans med 
experimentmaterial, distribueras till kursdeltagarna, som gärna kan arbeta i grupper. Handledaren 
diskuterar interaktivt problemens natur (logik, statistik,…). Speciellt utnyttjas lateralt tänkande 
enligt de Bono. Din hjärna kommer att skapa ett bibliotek av nya tankemönster som gör Dig mer 
kreativ. Givetvis räcker inte en timma för denna process, men jag hoppas jag kan göra Dig 
tillräckligt medveten och kunnig om kreativitetens natur så att Du själv sedan kan fortsätta på den 
inslagna vägen.

Litteratur.
Cirka 100 böcker finns listade på vår hemsida:  www.neuroforum.se.
Föreliggande aktivitet är delvis baserad på:
David Sousa, ”Mind, brain & education”, ISBN 978-1-935249-63-4
Garth Sundem, ”Beyond IQ”, ISBN 978-0-7704-3597-4
David Rock, ”Hjärnan på jobbet-Lugnare, smartare, effektivare”, ISBN 9789197948630 

Konvergent Divergent Lateralt

Estetiskt Uppdykande

Olika sätt att tänka vid problemlösning

Inkubation

Nyfiken Känslor

Lekfull

Inre motivation

Humor

Låg hämning

Bryt vanor

Promenad

Några av bevisade bra förhållningssätt
för kreativitet
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Lateralt tänkande
2. Provokationer.
Exempel: Tvärtom (upp mot ner, kvinna mot man,…), reversering (motsatt riktning), överdrift 
(antal, storlek, vikt,…), distorsion (byte av sekvens,…), önskan (orealistisk fantasi,…)
3. Utveckling. De Bono anger fem tekniker, t ex ”Ögonblick för ögonblick”, ”Vad händer om 
provokationen sätts i verket?” 

2. Provokation

1. Rutinspår
4. Insikt

1. Utforska 2. Fokusera 3. Ruva 4. Inse (”Aha”) 5. Verifiera

1. Konventionell modell, Graham Wallas (1858 –1932).

TVÅ MODELLER FÖR KREATIVITSPROCESSEN

______________________________________________________

2. Denna aktivitet (Problemlösning).

1. Kunskap och erfarenheter 2. Förhållningssätt 3. Problemlösning 4. Kreativ lösning
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Man vill mäta längden av 
rymddiagonalen i en stängd låda, 
se figuren. Inga beräkningar skall 
utföras. Endast en linjal används. 

MÄTA PÅ EN LÅDA

HILDAS KAKOR
Varje låda innehåller tre kakor. 
Hilda åt upp alla kakorna i en låda. 
Utan att vidröra någon av kakorna 
ordnade hon det så att var och en 
av de tre lådorna återigen innehöll 
tre kakor. Inga extra kakor 
införskaffades. Hur gjorde Hilda?

Du kan välja bland 220 problem vid övningen. Av dessa är 32 st
experimentella. Arbeta gärna i grupp. Här är tre typiska problem:

Fem personer

FÖRDELA ÄPPLEN

Varje person får ett äpple 
från korgen. Efteråt finns 
det ett äpple kvar i korgen. 
Hur kommer det sig?

Fem äpplen
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