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Notatets anvendelse og indhold 
Nedenstående notat omhandler et udviklingsprojekt, hvis fokus har været 

at indhente og afprøve kreative metoder på pædagoguddannelsens modul 

H. Projektet er gennemført i forbindelse med formatarbejdet i UCC.  

Notatet er henvendt til undervisere og studerende på 

pædagoguddannelsen, men andre målgrupper med interesse for 

igangsættelse af kreative processer i en uddannelseskontekst kan med 

fordel læse notatet.  

Formålet med notatet er at give inspiration til metoder til at igangsætte 

kreative processer i undervisningssammenhæng.  

Første del af notatet indeholder begrundelse, mål og afgrænsning af 

projektet. Der formuleres som anden del af notatet en række 

opmærksomhedspunkter indeholdende udfordringer med og idéer til 

arbejdet med at generere kreativitet herunder, litteratur og links. Til slut i 

notatet er vedlagt en række billedeksempler på resultater af brugen af de 

idégenererende metoder. 

 

Begrundelse og formål med projektet 

Projektets formål har været at afprøve og udvikle et metodisk materiale 

indeholdende handleforslag til igangsættelse af kreative processer 

indenfor ”Kreative udtryksformer” på modul H. 

Jeg har med projektet ønsket at sætte fokus på metoder til at igangsætte 

kreative processer. 

Dette ønske og behov udspringer af, at jeg som underviser på ”Kreative 

udtryksformer” på modul H på Pædagoguddannelsens specialiseringsdel 

skal facilitere de studerende i at opøve erfaring med at igangsætte kreative 

processer og udtryksformer med børn og brugere.  

 

I begrundelsen for projektet ligger en forståelse af, at kreativitet kan 

gødes.  

 I projektet arbejdes desuden ud fra en forståelse af at: 

1) Kreativitet kan fremmes gennem undervisning (Tanggård 2012, s. 11) 

2) Kreativitet betragtes som en energi alle mennesker har potentiale for at 

udfolde. (Cecchin 2015, s. 273-274) 

3) Kreativitet opstår i sociale og kontekstuelle sammenhænge Cecchin 

2015, s. 273-274. 

 

Følgende kompetencemål på ”Kreative udtryksformer” på modul H er 

udgangspunktet for projektet:  

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative 

erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til 
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at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og 

kulturskabende virksomhed. (Uddrag fra pædagoguddannelsens 

studieplan for specialiseringsdelen - s.14) 

 

Afgrænsning: 

Kreativitetsforsker Graham Wallas inddeler den kreative proces I 

følgende dele: Præperation, inkubation, illumination, verifikation 

(Hammershøj 2012)). Jeg har valgt at sættes særligt fokus på 

præparationsfasen. De studerende inddrages fra start i projektets 

horisont.  

Projektet har derfor følgende fokus og afgrænsning: 

 Hvordan kan idégenererende metoder være igangsættende for kreative 

udfordringer og processer i undervisningen på modul H på 

pædagoguddannelsen? Og hvordan kan metoderne blive et redskab til 

at de studerendes selvstændigt og fremadrettet kan rammesætte og 

igangsætte kreative processer med børn og brugere? Fokus sættes på 

bílledskabende udtryksformer. 

.  

Følgende overvejelser har desuden været rammesættende for projektet: 

 De studerende inddrages i det overordnede mål, og der arbejdes i 

grupper med udvikling af idéer til at generere kreative processer. 

 Der tages i undervisningen afsæt I Vicky June Sielings 

forskningsprojekt: Organisering af en kreativ pædagogik. (Sieling, 

2013). De studerende arbejder med denne tekst for at få viden om og 

forståelser for at skabe rammer, der understøtter kreative processer. 

 Derudover arbejdes med en række tekster, der understøtter de valgte 

metoder (se litteraturliste sidst i notatet). 

 

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter: 

De studerende har i projektet arbejdet med følgende metoder som alle på 

forskellig vis har været / kan være igangsættende i arbejdet med kreative 

processer: 

 

1)Blending: Idégenerering gennem kombinationsøvelser og bisociation 

som afsæt. Metoden går ud på at kombinere forskellige materialer og ting 

atypisk. I årevis har kunstnere opfindere m.fl. benyttet sig af at 

kombinere to kendte ting som normalt ikke har noget med hinanden at 

gøre, for derved at skabe noget nyt. Krydsmetoden (danske betegnelse for 

blending) er en enkel metode, der hjælper til at kombinere to kendte 

ting/materialer og derved skabe noget nyt. Der udvælges en række enkle 

billedidéer, der repræsenterer to billedideer. Billedidéer er visuelle ideer, 

der på enkel og hurtig vis kommunikerer et tema. Det kan være et 

symbol, en visuel metafor eller andet. Billedidéerne nedskrives i to 

modstående rækker under hver deres tema. Der kombineres en billedidé 

fra den ene liste med en fra den anden liste. Der skabes hermed 

forbindelse mellem de forskellige billedidéer og gennem denne øvelse 

gives mulighed for at der opstår nye anderledes kombinationer. 

Til sidst udvælges den eller de kombinationer, som man finder 
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interessant. Idéen udtrykkes i en visuel form (se billede bilag 1. 1. 

eksempel) 

 

2) Benspænd som metode - Dogmetænkning som afsæt.  

”Et benspænd er en uventet og ofte tilsyneladende mærkelig hindring 

eller begrænsning, der kastes ind, når udviklingsprocessen er gået i stå, 

kørt fast i et spor eller blot har brug for ny inspiration”. Bespænd kan 

bruges både som afgrænsning af et helt projekt (”Det må ikke koste 

noget”) eller som indspark i en specifik proces (”Kun ideer, der ikke 

indeholder elektronik”).  

https://innovation.blogs.ku.dk/metode/benspaend/ 

(se bilag 1. - 2. eksempel) 

 

3) Materialeeksperimenter: At undersøge et materiales muligheder og 

begrænsninger. Materialedåser introduceres. Materialedåserne skal 

fungere som inspiration og impuls til igangsættelse af kreative idéer. 

Indholdet i materialedåserne kan udskiftes efter behov. Der kan indgå 

både plane og rumlige materialeformer.  

(se bilag 1. - 3. eksempel) 

 

4) Hvad hvis..?: (Visionstænkning, problemorientering og 

problemløsning som afsæt) Tegning eller rumlig form som metode til 

dette. Hvad hvis…?  

Med inspiration fra Dorte Nielsens tekst skal den studerende individuelt 

illustrere /billedliggøre sin ide og give den en kort tekst (Nielsen, D 

2008) 

Visionstænkning indeholder et utopisk element, men der er også 

mulighed for at tage et yderligere skridt og realisere udvalgte idéer. 

(se bilag 1. - 4. eksempel) 

 

5) Bricolage: (Bricolage betegner på dansk det forhåndenværendes søms 

princip. Har man f.eks. ikke fugemasse så bruger man en klat 

tyggegummi. Dette princip kan benyttes ift. at generere fantasien og den 

skabende kreativitet. Et eksempel på bricolage kan være, at blomster og 

jord formes til en kage med pynt, en pose med vand omdannes til en 

dukke. Indpakningsfolie til et påskeæg bruges som kjole.  

(se bilag 1. 5. eksempel) 

 

6) Kunst og kulturelle fænomeners som inspiration til igangsættelse af 

kreative metoder. Eksempler på dette kan være: a) Besøg på SMK med 

udvalgte eksemplariske billeder i fokus.  

b) Ekskursion i byrummet omkring Nørrebro station med det formål at 

indsamle kreativ inspiration fra Streetart.  

c) Digitale platformers mulighed for at understøtte eksperimentere 

gennem eksempelvis brug af billedmanipulation i photoshop eller 

idégenerering ved brug af ”Pinterest”  

(se bilag 1. -  6 og 7. eksempel) 

 

https://innovation.blogs.ku.dk/metode/benspaend/


 

 

Side 4 af 10 

 

Udfordringer i forhold til den deltagelsesambition jeg havde for 

projektet. 

Da flertallet af de studerende som udgangspunkt var noget uprøvede i 

deres erfaring med at generere kreative processer, blev det vigtigt at 

klæde dem på til dette og det var først i slutningen af forløbet, at de 

studerende blev deltagende i udviklingen af idegenereringen af de 

kreative processer. Forandringsambitionen kom lidt overraskende til at 

bestå i, at ”få rystet” de studerendes kreativitetsbegreb, som var noget 

låst. Flere studerende havde en forforståelse af, at alt skabende 

arbejde/udtryk/udformning pr. definition er kreativt og denne meget 

brede forståelse af kreativitet blev vigtig at udfordre gennem metoder til 

at tænke nyt med baggrund i en definition af kreativitet som evnen til at 

se ting, idéer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle 

problemer eller være helt nyskabende. (Ringsted og Froda.2008)  

De i notatet nævnte metoder til igangsættelse af kreativitet blev ved 

påmindelse flittigt inddraget i de studerendes eksamensprojekter på 

modul I, så meget tyder på, at de studerende har taget dem til sig. Dog er 

der fortsat brug for at tænke i alternative måder at udtrykke sig kreativt 

blandt andet gennem udvikling af gamle og nye metoder, men også med 

fortsat opmærksomhed på spor og rumindretning, der understøtter kreativ 

udfoldelse. I modul I som er modulet efter H skal de studerende arbejde 

med deres målgrupper indenfor specialiseringer og i den sammenhæng er 

det anbefalelsesværdigt at, de medtænker barnets spor (Sieling, 2013) 

med følgende undren: Hvordan kan børns spor inspirere til 

kreativitet?  Et andet fokus er rumindretningen (Sieling, 2013): 

Hvordan kan rummet indrettes i understøttelse af kreative, sanselig 

og æstetiske erkendelsesformer? Med disse opmærksomhedspunkter er 

der et godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle idégenerering 

gennem billedlige udtryksformer på modul H og I. 
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Bilag 1. Eksempler på de i notatet nævnte metoder 

 

 

 

 

 

 

 

1.Eksempel på blending (krydsmetode) 
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2. Eksempel: Benspænd 

 
 

 

 

 

 

3. Eksempel: Materialedåser 
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4. Eksempel: Hvad Hvis? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Eksempel: Bricolage (det forhåndenværende søms princip) 
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6. Eksempel: Kulturens billeder som inspiration 

 
 

 

7. Eksempel:   Kunstens billeder som inspiration 
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