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Titel 

Kreativitet i professionen - Målrettet kreativitetstrænings betydning for en gruppe 

ergoterapeutstuderendes dannelse af professionsidentitet og senere professionskompetencer.  

Baggrund 

På VIA Ergoterapeutuddannelsen,  Aarhus, er vi i gang med et 4,5-årigt projekt om kreativitet i 

uddannelsen.  

I Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi står, at en nyuddannet 

ergoterapeut skal have kompetencer til at tilpasse sig nye situationer, er kreativ i sin 

problemløsning og beslutningstagen i samarbejdet med borgeren, pårørende, kolleger etc. (1). 

Definitionen af kreativitet er inspireret af Forskningsgruppen for Uhæmmet 

Vidensanvendelse på Aalborg Universitet som definerer kreativitet som uhæmmet anvendelse 

af viden: 

”motoren i enhver innovativ eller entreprenøriel proces. Den, der deltager i en innovativ eller 

entreprenøriel proces, skal kunne jonglere med sin viden i såvel tanke som handling, kunne få øje 

på nye sammenhænge og sætte sin viden sammen på nye måder” (2).  

I den forstand er kreativitet en kvalitet ved vores måde at anvende viden på, som gør os i 

stand til at færdes mere frit og nuanceret i verden (2). Derfor antager vi, at jo bedre 

ergoterapeuten er til uhæmmet anvendelse af viden – des bedre bliver ergoterapeuten til at 

intervenere i samarbejde med borgeren. 

Formål 

Formålet med projektet er at opnå ny viden mhp. om kreativitetstræning kan have betydning 

for samspillet mellem ergoterapeuters kreativitet og deres professionsidentitet.   

Anvendte metoder  

Projektet er designet som et longitudinelt studie over 4,5 år. Vi følger en casegruppe på 60 

studerende, som startede på uddannelsen i 2014. De får kreativitetstræning ugentlig i ½ år. 

Projektet består af forskellige undersøgelser bl.a.: 

- 4 kreativitetstests af studerende i deres uddannelsesforløb. 

- Fokusgruppeinterviews med færdige ergoterapeuter; undervisere; casegruppen 

- Dokumentanalyser af bachelorprojekter 

- Observationer af studenterfremlæggelser gennem hele studiet 

 

Resultater og konklusioner 



Da projektet er i startfasen har vi ingen konklusion, men til præsentationen vil vi formidle 

foreløbige resultater samt gerne diskutere kreativitet, uddannelse og profession. Derudover 

kan deltagerne få lov at afprøve kreativitetstræningen.  
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