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Hej
• Trine Munkøe, pædagog, konsulent og stud. cand. mag i

kultur og formidling på SDU.

• EU - Projekt Creanet og udviklingsprojekt Kreativitet og
kreativ kultur i vuggestue, støttet af BUPL.

• Mit bud på kreativitet i et pædagogisk perspektiv.

Definition

”Kreativitet forstår vi i forbindelse med vores bidrag i

Creanet, som en evne og vilje til at forestille sig ting
anderledes end de normalt er”

- Lindegaard og Vognsgaard, 2012

”kreativitet er en overskridelse/dannelsesproces, som
skaber værdifulde nye idéer eller produkter”

- Hammershøj, 2012
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At være til

At være til i en verden, hvor man er anderledes end de
fleste andre, stiller krav til de mennesker som skaber
rammerne for ens liv.

• Valg af rammer, materialer og hensigt med
aktivitet/tanke.

• Hensyn til fysisk og psykisk ståsted samt
udviklingspotentiale.

At finde de bedste løsninger for at skabe nysgerrighed,
udvikling og kreativitet for brugerne med autensitet,
anerkendelse og leg som udgangspunkt.

Hvad er kreativitet i en
pædagogisk optik?

• Kreativitet rækker langt ud over den klassiske opfattelse

- Lars Geer Hammershøj

(Bjergegården, Odense - http://www.prospectart.dk/)
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• Kreativitet er en forholdemåde, som åbner op for:
oplevelse, erfaring, erkendelse og udvikling, med respekt
for den enkeltes muligheder, relation/samvær
((u)afhængighed) og fleksibilitet (rum, tid og
kommunikation i personalegruppen)

• Tør at træde ved siden af og teste nyt

- sådan skabes innovative miljøer 

TÆNKETÆNKETÆNKETÆNKETÆNKETÆNKETÆNKE

Kreativitet kan læres…

- Lene Tanggaard
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Kreativ praksis i vuggestue

Vi vender det hele

lidt på hovedet

Ro og fordybelse
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Kreativitet er skabelse

Bearbejdning
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Tanker…

• Jeg håber i går herfra med nogle nye og værdifulde
tanker om hvad kreativitet kan være i jeres institutioner
og aktivitetstilbud!

• At kreativitet er en forholdemåde og ikke et projekt

• At livet bliver rigere for jer selv og jeres brugere når I
implementerer kreativitet i jeres fælles hverdag
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TAK for i dag

Husk at i altid kan finde mig på
www.trinemunkoe.dk


