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Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den
22 maj 2008 om främjande av kreativitet och innovation genom utbildning
(2008/C 141/10)
RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR
REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

MEDLEMSSTATERNAS

SOM ERINRAR om den politiska bakgrunden till detta ärende

enligt bilagan till dessa slutsatser och konferensen Att främja
kreativitet och innovation: Skolornas svar på utmaningarna i framtidens samhällen, som hölls i Brdo den 9–10 april 2008,

NOTERAR FÖLJANDE:

1. Medan medlemsstaterna är fullt ansvariga för organisationen
av och innehållet i sina utbildningssystem, är främjande av
kreativitet och innovation ett område där kvalitet och effektivitet på nationell och regional nivå skulle kunna gynnas av
samarbete på europeisk nivå.

2. De gemensamma europeiska målen kvalitet, åtkomst och
öppenhet till yttervärlden skulle ha fått stöd enligt det nuvarande arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” genom strävan
efter effektivitet och jämlikhet. Eftersom kreativitet och kapacitet för innovation också är avgörande för en hållbar ekonomisk och social utveckling i Europa förtjänar dessa frågor att
framhävas mer i samband med det framtida europeiska
samarbetet på utbildningsområdet.

3. Alla utbildningsnivåer kan bidra till kreativitet och innovation i ett perspektiv för livslångt lärande: På de tidiga
utbildningsstadierna genom att koncentreras på motivation,
lärande av färdigheter och andra viktiga kunskaper, och på de
följande stadierna genom att inriktas på mer specifika färdigheter och skapande, utveckling och tillämpning av ny
kunskap och nya idéer.

ANSER ATT

1. Kreativitet är den primära källan till innovation, som i sin
tur erkänns som den huvudsakliga drivkraften för tillväxt
och skapande av välfärd, som en nyckel till förbättringar på
det sociala området och som ett väsentligt verktyg för att
möta globala utmaningar såsom klimatförändringar, hälsooch sjukvård och hållbar utveckling.

2. Det finns ett växande behov av åtgärder på nationell nivå
liksom samarbete på EU-nivå, för att få till stånd den mer
ambitiösa förändring som är nödvändig för att skolorna på
lämpligt sätt ska kunna förbereda eleverna på att möta de
avsevärda utmaningarna och problemen i en snabbt föränderlig värld.

3. Utöver sina grundläggande uppgifter att säkerställa inhämtande av viktiga färdigheter och att ge kunskapstriangeln en
solid färdighetsgrund, kan utbildningssystemen spela en
grundläggande roll i utvecklingen av kreativa och innovativa
kunskaper som nyckelfaktorer för att öka den framtida
ekonomiska konkurrenskraften och främja social sammanhållning och individers välbefinnande.

4. Utbildningssystemen behöver, med början på skolnivå,
kombinera utvecklingen av specifik kunskap och färdigheter
tillsammans med de generiska kunskaper som är kopplade
till kreativitet, såsom nyfikenhet, intuition och lateralt
tänkande, problemlösning, experiment, risktagande och
förmågan att lära av misslyckanden, användande av fantasin
och hypotetiskt resonemang samt företagaranda.

5. De åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande definieras
i EU:s rekommendation från 2006 (1) för de färdigheter
som är av särskild relevans för kreativitet och kapacitet för
innovation. I synnerhet finns det behov av färdigheter och
kompetenser som gör det möjligt för människor att ta emot
förändringar som en möjlighet, förbli mottagliga för nya
idéer och respektera och uppskatta andras värderingar.

6. Inför bevisen att mångfald och multikulturella miljöer kan
stimulera kreativitet, har utbildningspolitik som omfattar
alla och som syftar till tolerans och ömsesidig förståelse en
potential att göra det faktum att europeiska samhällen blir
allt mer multikulturella till en tillgång för kreativitet, innovation och tillväxt.

7. Skolors deltagande i nya och olika nätverk, särskilt dem
som har sin grund i det lokala samhället, kan hjälpa dem
att nå sina utbildningsmål, samt bidra till främjandet av
kreativitet och innovation. Partnerskap mellan utbildning,
arbetslivet och det civila samhället i allmänhet är avgörande
för att förutse och anpassa sig till yrkeslivets och det sociala
livets ändrade behov. Praktikantarbeten, gemensamma
projekt, ”peer-learning” och kursledare utifrån kan tillföra
lärare och elever nya idéer.

8. Lärare har en avgörande roll att spela för att främja och
stödja varje barns kreativa potential och kan bidra till detta
genom att ge exempel på kreativitet i sin egen undervisning.
(1) Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den
18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande
(EUT L 394, 30.12.2006, s. 10).
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I detta avseende förefaller mer individualiserade, elevinriktade tillvägagångssätt i utbildningen som är avpassade till
de olika elevernas behov och kapacitet – inbegripet dem
med särskilda begåvningar – att särskilt uppmuntra kreativitet och, trots följderna för resurser och intern organisation, att öka motivationen och självförtroendet för mer
praktiskt eller konstnärligt lagda elever,
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nätverk och partnerskap – inbegripet det civila samhället och
andra intressenter – mellan utbildning och relaterade
områden såsom kultur å ena sidan och yrkeslivet å andra
sidan.
UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT

1. överväga att inbegripa främjandet av kreativitet och kapacitet
för innovation bland målen för det nuvarande och det framtida europeiska samarbetet på utbildningsområdet som ett
komplement till att främja och stödja tillämpningen av
rekommendationen från 2006 om nyckelkompetenser för
livslångt lärande och utforska lämpliga och effektiva medel
på europeisk nivå – såsom ”peer-learning” – för att uppnå
dessa mål på alla utbildningsnivåer och med perspektivet
livslångt lärande,

9. Lärarutbildningsinstitutionerna har även ett viktigt bidrag
att ge för att tillhandahålla lärarkåren den kunskap och de
kompetenser som krävs för förändring, såsom de färdigheter som behövs för att främja elevcentrerade tillvägagångssätt, arbetsmetoder som bygger på samarbete och
användning av moderna inlärningshjälpmedel, särskilt
sådana som är baserade på informations- och kommunikationsteknik. Att främja kreativa färdigheter och attityder
inom skolor kräver också stöd från en organisatorisk kultur
som är öppen för kreativitet och skapande av en innovationsvänlig miljö i allmänhet, samt ett engagerat och
framåtblickande ledarskap på alla nivåer.

2. främja kulturell produktion, interkulturell dialog och samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå i
syfte att utveckla miljöer som är särskilt uppmuntrande för
kreativitet och innovation,

10. Eftersom en ökande del av lärandet sker på arbetsplatsen, i
informella sammanhang och på fritiden – ofta genom nya
inlärningshjälpmedel och metoder baserade på informations- och kommunikationsteknik – är utvecklingen av
kreativa och innovativa färdigheter relevant för alla aspekter
av livslångt lärande.

3. skapa samverkan för att stödja främjandet av kreativitet och
innovation genom aktivt samarbete med relevanta internationella organisationer, i synnerhet Europarådet, Unesco och
OECD, i frågor såsom interkulturell utbildning, demokrati,
tolerans och mänskliga rättigheter (varvid rätten för alla
medlemsstater att delta i sådant arbete bör säkerställas),

11. Mer forskning, med stöd av utbyte av data, behövs om
metoder för att urskilja, fastställa, mäta och registrera inlärningsresultat i mjuka övergripande färdigheter såsom kreativitet och kapacitet för innovation. Det finns också behov av
att tillhandahålla beslutsfattare inom utbildningspolitiken en
starkare bevisgrund för främjande av kreativa och innovativa resurser genom livslångt lärande, och att utforska det
möjliga bidrag som EU skulle kunna göra i denna process.

4. uppmuntra och stödja utvecklingen, utbytet och spridningen
av god praxis för evidensbaserad utbildningspolitik när det
rör främjandet av kreativa och innovativa färdigheter i
Europa,

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT

1. överväga hur större samverkan kan främjas mellan kunskap
och färdigheter å ena sidan och kreativitet å andra sidan,
samt hur man bäst ska främja, övervaka och bedöma kreativitet och kapacitet för innovation, på alla utbildningsnivåer,
2. uppmuntra lärare att utveckla sin yrkesroll som förmedlare
av lärande och befrämjare av kreativitet, och hjälpa lärarutbildningsinstitutionerna att möta de nya krav som ställs på
läraryrket, till exempel genom att främja samarbetsinriktade,
elevcentrerade tillvägagångssätt, innovativa inlärningsmiljöer
och användning av öppna utbildningsresurser,
3. främja en lärandekultur genom utvecklingen av vidare
samhällen för lärande, genom att underlätta och stödja

5. på lämpligt sätt använda EU:s program och instrument för
att främja och stödja kreativitet och kapacitet för innovation
på alla stadier av livslångt lärande samt i själva utbildningsprocessen.
UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

1. stödja relevant forskning och analysera och utbyta data, både
på EU-nivå och bland medlemsstaterna – i samarbete med
europeiska och andra internationella forskningsinstitutioner
– om främjandet och utvecklingen av kreativa och innovativa
färdigheter genom utbildning,
2. i processen för att utforma en ny strategisk ram för europeiskt samarbete på utbildningsområdet även efter 2010,
fortsätta sina insatser för att höja nivån av förståelse för
frågor som rör utvecklingen av kreativ och innovativ kapacitet genom utbildning inom det övergripande sammanhanget för en innovationspolitik på bred grund för EU.
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BILAGA
POLITISK BAKGRUND

1. Utbildningskommitténs rapport till Europeiska rådets vårmöte 2001 ( 1) och det därefter antagna detaljerade arbetsprogrammet (2) där det anges ett antal konkreta framtida mål för utbildningssystemen i Europa, inbegripet att utveckla
färdigheter för kunskapssamhället, att göra lärandet mer attraktivt och att stärka kopplingen till arbetsliv, forskning och samhället
i stort.
2. Slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte 2006, där det betonades att reformerna måste påskyndas för att säkerställa högkvalitativa utbildningssystem som både är effektiva och rättvisa och där alla nivåer av utbildning tillerkändes
en avgörande roll i strävan att uppnå kompetens och innovation ( 3).
3. Rådets slutsatser från november 2006 om effektivitet och rättvisa i utbildningen där det anges att utbildningsinstitutionerna bör inrikta sig på utbildningsmiljön i vidare mening för att främja och bibehålla effektivitet, rättvisa och
allmänt välbefinnande (4).
4. Europaparlamentets och rådets rekommendation från 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande där man
underströk att kritiskt tänkande, kreativitet, initiativ, problemlösning, riksbedömning, beslutsfattande och konstruktiv
hantering av känslor spelar en central roll för alla åtta nyckelkompetenser ( 5).
5. Rådets slutsatser från december 2006 om de strategiska prioriteringarna för innovation på EU-nivå ( 6), där det fastställs att utbildning är en förutsättning för innovation och att utbildning måste främja talang och kreativitet från ett
tidigt stadium, vilka antogs som svar på kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 13 september 2006 – Kunskap i praktiken: en brett upplagd
innovationsstrategi för EU (7).
6. Kommissionens meddelande från maj 2007 En europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld, där det fastställdes att kulturens roll för att stödja och främja kreativitet och innovation måste utforskas och främjas och där
kreativitet ses som grunden för innovation (8).
7. Rådets slutsatser från maj 2007 om en enhetlig ram för indikatorer och referensvärden för att mäta de framsteg som
gjorts avseende Lissabonmålen för utbildning, där det erkänns att fastställandet av en enhetlig ram för indikatorer och
referensvärden var en fortgående och konsultativ process (9).
8. Slutsatserna från november 2007 av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om
bättre utbildning för lärare, där det överenskoms att främja förvärv av kompetenser som kommer att göra det möjligt
för lärare att utveckla ny kunskap och vara innovativa genom deltagande i reflektiv praxis och forskning ( 10).
9. Rådets och kommissionens gemensamma lägesrapport 2008 om genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning
2010” Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation, där det betonades att forskning och innovation förutsätter att befolkningen har en bred kompetensbas och att expertis och nyckelkompetenser måste utvecklas
på alla nivåer i alla utbildningssystem (11).
10. Nyckelbudskapen från rådets möte (utbildning) till Europeiska rådets vårmöte 2008, där det sades att utbildningen
måste såväl ge befolkningen en bred kunskaps- och färdighetsbas som utveckla inlärares kreativitet och förmåga till
innovation, och att för detta ändamål bör kursplanerna på alla nivåer utvecklas för att öka de kreativa och innovativa
färdigheterna hos inlärare (12).
(1) De konkreta framtidsmålen för utbildningssystemen – rapport från rådet (utbildning) till Europeiska rådet (dok. 5980/01).
(2) Detaljerat arbetsprogram om uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa, allmänt kallat arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”
(EUT C 142, 14.6.2002, s. 1).
(3) Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Bryssel den 23–24 mars 2006, (dok. 7775/06).
(4) Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 november 2006, om effektiv och rättvis
utbildning (EUT C 298, 8.12.2006, s. 3).
(5) Rekommendation 2006/962/EG.
6
( ) Rådet slutsatser av den 4 december 2006 om en brett upplagd innovationsstrategi, strategiska prioriteringar för innovationsåtgärder på
EU-nivå (dok. 16253/06).
(7) Dok. 12940/06.
8
( ) Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén,
Bryssel den 10 maj 2007 – En europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld (KOM(2007) 242 slutlig).
(9) Rådets slutsatser om enhetlig ram för indikatorer och referensvärden för att mäta de framsteg som gjorts avseende Lissabonmålen för utbildning, av den 24 maj 2007 (EUT C 311, 21.12.2007, s. 13).
(10) Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 15 november 2007 om bättre utbildning
för lärare, (EUT C 300, 12.12.2007, s. 6).
(11) Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation – rådets och kommissionens gemensamma lägesrapport 2008 om genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (dok. 5723/08).
(12) Viktiga budskap på utbildnings- och ungdomsområdet från rådet (utbildning) till Europeiska rådets vårmöte (dok. 6445/08).
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11. Slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte 2008, där den fulla utvecklingen av potentialen för europeiska medborgares innovation och kreativitet ansågs bygga på europeisk kultur och högkvalitativ vetenskap som en nyckelfaktor
för framtida tillväxt (1).
12. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) ( 2).

(1) Europeiska rådet i Bryssel den 13–14 mars 2008, ordförandeskapets slutsatser (dok. 7652/08).
(2) Dok. 7755/08.
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