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SÅDAN UDVIKLER DU 
DINE KREATIVE 
KOMPETENCER

‘Gotcha’: du troede måske først, at det er en fejl, at overskriften står på hovedet.
Men det er helt bevidst for at få din opmærksomhed. Man kan altid diskutere, om 
det er en god kreativ idé at vende overskriften 180 grader – eller bare irriterende, 
men indrøm, at du lagde mærke til den. Kreativitet hænger nemlig blandt andet 

sammen med at gøre noget, som er anderledes. Og kreativitet som kompetence er 
nr. tre på World Economic Forums liste over fremtidens ‘skills’ med pejlemærket år 

2020. Læs her, hvordan du kan blive (endnu) mere kreativ.

Af: Henrik Birkvig, Grafisk designer m.m.
 hbi@dmjx.dk

er er egentlig ikke så meget nyt at 
berette om inden for feltet ‘Træ-
ning og udvikling af de kreative 

kompetencer.’ Jeg har i større eller mindre 
omfang undervist i emnet på først Den 
Grafiske Højskole – og siden 2008 på Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole. 
 Jeg satte det på skemaet allerede i be-
gyndelsen af 1990'erne, først med kortere 
kurser og siden som et egentligt fag på 
de videregående uddannelser. Så jeg har 
igennem 30+ år kunnet iagttage forhold og 
adfærd, som dels fremmer, dels hindrer de 
kreative processer og resultater.
 Hvis du vil udvikle dine egne evner, 
handler det især om nogle få basale for-
hold, som du skal lægge mærke til. Og om 
træning, træning og træning. 
 For nogle år siden kunne man i forskel-
lige sammenhænge se pointen om, at man 
skal træne mindst 10.000 timer, før man 
bliver rigtig god til et eller andet. Men tag 
det roligt: Mindre kan også gøre det.

Her er de forhold, som du især skal 
være opmærksom på:

1. Lav research
Det er vigtigt, at du sætter dig ind i det 
problem, du skal løse med din kreativitet. 
At du researcher så meget, at du er ved at 
få nok. Er mættet. Jo mere du ved, desto 
nemmere har du ved at få ideer. Men du 
skal selvfølgelig skalere indsatsen efter 
opgavens type. Husk: Du kan næsten ikke 

vide for meget. Folk, der sidder og river sig 
i håret over ikke at kunne få ideer, har ofte 
ikke researchet nok og har derfor ingen 
viden om det emne, de arbejder med.

2. Producér mange ideer
Du skal i idéfasen sige som et mantra: Man 
kunne også … og give slip på forventnin-
gen om, at du lige pludselig får den ‘rigtige’ 
idé som et lyn fra en klar himmel. Bare 
skab indfald. Så mange som overhovedet 
muligt.
  Den gode idé kommer ofte først, når du 
har gjort det hårde arbejde. Så åbn for din 
hjerne og dit sind: Alt er muligt – og du skal 
ofte generere rigtigt mange ideer, før den 
gode viser sig. Selvom det modsatte også 
er tilfældet: Den første er nogle gange den 
bedste, men du skal alligevel igennem den 
kreative proces. Sådan er det bare.

3. Fuck med din hjerne!
Sæt din underbevidsthed på arbejde, mens
du laver noget andet. Tag hul på opgaven
og læg så arbejdet væk og lav noget andet 
– spis, sov, hav sex, spil bold etc. Din ube-
vidste del af din hjerne arbejder så typisk 
lystigt videre med opgaven.
 Nu er det jo ikke altid, man kan bruge 
lang tid på at få en idé, men når det er 
muligt, så arbejd på flere opgaver ad 
gangen. Start processen tidligt – lang tid 
før en deadline. Så begynder din hjerne at 
arbejde af sig selv.

4. ‘Leg’ med problemet
Se det fra mange sider, vend og drej det, se 
dets modsætning – uden at du er målrettet. 
Det kaldes også et divergentprincip. 
 Måske viser der sig nye og overraskende 
sider, der kan føre til den gode idé.

Et helt centralt princip
Træn dig selv i ‘Kill your Darlings’ – ellers gør 
andre det for dig. Det kan være virkelig hårdt at 
skulle kassere en idé, som man troede, var rigtig 
god, men som andre ikke kan se det geniale i. 

Se filmen ‘Why Man Creates’ – vent et par dage – 
og se den så igen. Og igen. 

Jeg ser den regelmæssigt og finder stadig nye poin-
ter og nuancer, og den giver mig konstant stof til 
eftertanke ud fra de helt centrale problematikker, 
som den rejser.
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ANBEFALER HBO:
Patrick Melrose

Gratis  
Google-fonte:

Noto, Roboto, Fira 
Sans, Ubuntu,  

PT Sans og Serif

Man ku’ osse …
Plakaten herover er den endelige 
version, designet af Ralph Schra-
ivogel. Han måtte en masse ideer og 
visuelle afprøvninger igennem, før 
han fandt den endelige form og idé.
Fra: Works That Work, nr. 1, 2013.
https://worksthatwork.com

Træningskit:
Et eksemplar af denne bog + blyant  
og tusser.
Dorte Nielsen & Katrine Granholm: 
Opgavebog for kreative tænkere, 
Akademisk Forlag 2016. 

5. Turde turde og turde fejle 
‘Sådan plejer vi at gøre’. Eller ‘sådan har vi 
gjort før’ er begge kreativitetens fjender. 
Træn dig mentalt i at ‘turde turde’, at sætte 
noget på spil. At foreslå noget, som du ikke 
på forhånd ved, om er set før eller er en 
god idé. Alle er bange for at falde igennem, 
at falde udenfor, at blive grint ad. At foreslå 
noget usædvanligt eller tosset. Men her 
ligger ofte den originale idé.

6. ‘Kill your darlings’
Du kender måske det der med, at du har 
foreslået noget og synes, det er en genial 
idé. Men vær interesseret i, hvordan din 
geniale idé modtages af andre. For måske 
er den ikke så genial, som du tror. Måske 
skal den droppes, glemmes – eller måske 
lægges på lager til en anden opgave, hvor 
den egner sig. 

7. Ta’ en krea-selfie: Studér dig selv
Måske har du allerede lagt mærke til, at du 
får dine gode ideer, når du er i bad, når du 
cykler på arbejde, når du er lige ved at sove 
eller i lignende situationer. Det er der, hvor 
din hjerne kan gå på fri vandring.
 Rigtig mange mennesker genkender 
denne situation, så det gode råd er altid 
at have papir og blyant ved hånden i de 

situationer. Eller hvilken som helst anden 
metode til at fastholde indfald og ideer. De 
kan nemlig nemt være væk, hvis ikke de 
fastholdes. 

Din tur!
Det er jo ikke gjort med bare at læse denne 
artikel med gode råd og anbefalinger. Det 
er op til dig, om du vil udvikle din kreative 
evne og dermed fremtidssikre dine kompe-
tencer. Dette ældgamle råd, som tilskrives 
den kinesiske filosof Konfutse, siger noget 
om forskellen på læring:

I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand

To enkle anbefalinger
Man kan let drukne i de store mængder 
stof, der handler om kreativitet og læring 
– både i form af tryk, bøger og artikler, så 
min anbefalinger er disse to: 

•  Se filmen Why Man Creates 
og forstå, hvad kreativitet er 

•  Træn med ‘Opgavebog for kreative 
tænkere’. 

Go ahead. Enjoy! 

Links:

www.weforum.org/agenda/2016/01/the-
10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/ 

Søg på Why Man Creates.
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