
Identifikation af kreativitet
Øvelse 168-195 skal træne identifikation af kreativitet. Identifikation af kreativitet er evnen til at kunne 
identificere, hvilke idéer der er originale og meningsfulde. Det er også evnen til intuitivt at kunne identificere 
om et individuelt eller et gruppearbejde er kreativt. Herved er identifikation af kreativitet et åbent sind over for 
at lede efter det spændende, unikke og brugbare i alle idéer.

At træne identifikation af kreativitet kræver, at man øver sig i at evaluere idéer både enkeltvist og op mod 
hinanden. Så man skal gøre et bevidst forsøg på at score en idé for dens originalitet og brugbarhed. Originalitet 
skal forstås som idéer, der er unikke, usædvanlige, overraskende og som meget få mennesker vil kunne 
producere. Brugbarhed skal forstås som idéer, der umiddelbart vil kunne anvendes, som let forstås, og som 
giver mening for potentielle brugere. Det er vigtigt, at man ikke favoriserer en idé, fordi man selv har udviklet 
den, eller fordi det vil gøre en i gruppen glad. Det at evaluere hver enkelt idé for sin originalitet og brugbarhed 
giver en følelse af, hvilken idé der er mest kreativ. Det er vigtigt at forstå, at man ofte lettere bliver forelsket 
i en idé, hvis man kun har produceret få idéer. Derimod bliver man mindre tilbøjelig til at forelske sig i en idé, 
hvis man har produceret et stort antal idéer. Derfor kan det også være en del af identifikationen af kreativitet, 
at man gør en indsats for at producere mange idéer forud for evalueringen. Identifikation af kreativitet trænes 
også ved at evaluere produktionen af idéer, mens den sker, for eksempel i et gruppearbejde eller i et individuelt 
arbejde. Produktion af idéer og evaluering af dem skal dog kun blandes sammen i træningssammenhænge. I 
situationer hvor man ikke træner vil det være naturligt at adskille produktionen af idéer og evalueringen af dem 
i tid, da den konstante vurdering kan være ødelæggende for den kreative produktion. De etiske overvejelser er 
en naturlig del af evalueringen af kreativitet.
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