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Du er KREATIV
Du har her fingerne i en samling af ideudviklings
teknikker, der alle er lige til at lege med.
Alle er udviklet til det skrivebordsmiljø du sidder i
derhjemme, hjørnet af dit lokale spisested,
i madklubben eller hvor du ellers føler dig i dit
rette element til at braine.
Teknikkerne er hentet og i høj grad

“Creative office
- 55 genveje til den geniale idé”,
skrevet og kreeret af Torben Gammelgaard & Lars Andreas Pedersen.
inspireret af bogen

Kreahjernerne er fremtidens super
helte. Succesen skal findes gennem
nye veje. Nye veje vi skaber via
kreativitet og ideudvikling.
-Vi har det alle i os!
Vi har alle været børn, og
alle ved vi børn er rig på
idéer.
Vi har tænkt som et barn
og kan det stadig!
Det kræver blot nogle
enkelte teknikker til
at hive den gode
idé frem og på den
måde udvikle
eller forny dit
projekt.
Vigtigst er
det at man
tør lege
med!

Skibet er ladet med “kreative tanker”
Særligt i erhvervslivet men også i alverdens andre projekter lever
alle af en eller anden oprindelig god ide. for at sikre den
forretnings- og projektmæssige fremtidige succes må man sørge for
kontinuerligt at finde på nye ideer.
Deværre kommer nye ideer ikke bare flyvende fra højre!
vi skal lede efter dem. Vi må derfor en gang imellem løfte
os fra de daglige opgaver og bruge tid på at finde på nye
ideer.

/Godt råd

book én time om ugen til dig selv og dine tanker.
skriv det i din kalender. brug én af de
efterfølgende teknikker - eller flere.
hvornår bliver din næste kreatid med dig selv?
det tager tid at være kreativ, men tør du lade
være?!
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En idé med arme, ben og FØLELSER
IDEER OPSTÅR VED AT SKIFTE PERSPEKTIV- DU SER ALTID DIT PRODUKT UDEFRA.
SE DET I STEDET INDE FRA. FORSTIL DIG DU ER PROJEKTET.
TEKNIK
Hvis du fx skal designe en gåtur i lokalområdet, må du forstille
dig, at du er ruten. Hvad tænker du?
du vil ikke gå lige ud
ide: ruten skal sno sig, eller gå op og ned
du vil ikke vide hvor du ender
Ide: opstil valgmuligheder for retning
jeg vil gerne vise et hemmeligt sted
ide: før de gående af øde veje/ forladte
		bygninger
jeg vil gerne fortælle/guide undervejs
ide; skriv på jorden, hvor i går
		
- fortæl en dagshistorie fra stedet
		
(alle mennesker bærer på en
		
		
historie)

3 2 1...
JO MERE TID VI BRUGER PÅ AT TÆNKE OVER ET PROBLEM ELLER EN OPGAVE, JO
FLERE BEGRÆNSNINGER OG FALDGRUPPER SER VI. NÅR VI ARBEJDER UNDER STORT
TIDSPRES, HAR VI IKKE TIL TIL AT ANALYSERE PÅ TINGENE OG IDEERNE KOMMER
DERVED INTUITIVT.
TEKNIK
LAV EN BRAINSTORM MED ET INDBYGGET TIDSPRES HVOR MAN KASTER EN
BOLD MELLEM HINANDEN, HVOR MODTAGEREN SKAL KOMME MED ET FORSLAG FØR BOLDEN KASTES VIDERE. DET ER VIGTIGT AT MAN MELDER SIN
FØRSTE INDSKYDELSE OG IKKE GENNEMTÆNKER SIT FORSLAG FØR BOLDEN
KASTES TIL NY MAND.
HER ER DET MÆNGDEN - OG IKKE KVALITETEN AF IDEERNE, DER
SKAL BELØNNES.
LAD EN ANDEN NOTERE IDEERNE, SÅ FARTEN HOLDES OPPE.

nu strammer du den!
Det er en stærk myte, at kreativitet sprudler i frie rammer. Fri-stile
er de sværeste at skrive, fordi halvdelen af arbejdet med hvilken som
helst opgave er at opstille rammerne omkring projektet.

Teknik

Gør begrænsninger til sprængbræt for nye ideer.
Hvis budgettet begrænser mulighederne, så overdriv
begrænsningerne:
		
Hvad kan i skabe for det halve?
			
Hvor langt kan i nå på et 48timer?
				
hvilke ideer opstår når i er 4 mand, 		
		
der holder møde i et kosteskab?
Prakteksempel:
Dogme 95/ Lars von trier og co bad om færre
penge og mindre teknik, som kreativt pressede
instruktørerne.
Derved opstod dansk films anden guldalder.
----------Tænkt eksempel/ teaterforestilling
- hvad kan vi skabe med èn banekridter?
scene -

kridt rammen

siddepladser -

kridt cirkler ved afvikling

program/plakat/stole -

siddepuder/
dækkeservietter med program, der som PRstunt lægges på bænke og ophænges, og som
passer til de afmærkede siddepladser på
eventdagen.

Skuespiller -

Væg med kridtet omrids af roller som én
skuespiller/”stregen” fylder ud
under optræden.

hvad nu hvis..
gennem historien har det vist sig, at nogle af de mest elementære antagelser ikke var rigtige. månen er ikke lavet af grøn ost, jorden er ikke
flad, og genstande, som er tungere end luft, kan godt flyve.
Teknik
lav en liste over din antagelser til dit projekt - og stil så et
hvad nu hvis-spørgsmål til antagelserne. skal du lave et bordtennisarrangement kan nogle af dine antagelser måske være at:
Ved bordtennis (“rundt om bordet”) skal...
..Bordet være firkantet med ben
..man spiller med battet i hånden
..man løber rundt om bordet?
Hvad giver det af nye ideer?
Men hvad nu hvis?
..bordet blev rundt uden ben?
..hvis battet skal side på hovedet?
..man skal under bordet?
tag kvælertag på dine antagelser og se om
en ny opfindelse ikke ligger lige om hjørnet.

come together
MANGE TING, VI I DAG BETRAGTER SOM UNIKKE, ER OPSTÅET SOM ET MIX
MELLEM FORSKELLIGE ANDRE PRODUKTER/PROJEKTER.
SAMBLANDINGEN AF ALLEREDE KENDTE TING ER ET
GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSPRINCIP

TEKNIK

TÆNK DIT PROJEKT SAMMEN MED ET ANDET ELLER FUSIONER ANDRES
KENDTE PRODUKTER/projekter SAMMEN
- OG SKAB EN HELT NY IDE.
TAXA + CYKEL
= CYKELTAXA
cafe + møntvaskeri
= the laundromat cafe
bus + bibliotek
= bogbussen
strikkeklub + fodboldklub
= sovenirbutik
m strikket halstørklæder/sweater
m.m.m.m.g
(med meget meget mere gak)
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LAD TILFÆLDIGHEDERNE STYRER
Med tilfældighedsmetoden udnytter man princippet om at
skabe forbindelse mellem to usammenhængende ting, ved at
skabe en sammenhæng mellem ens projekt og et tilfældigt
ord.
Teknik
1: tag en tilfældig bog, slå op på en tilfældig
side og vælg det første navneord (sammensatte
Navneord er de bedste)
2:brug ordet som et tilfældigt ord
(forlængerledning)
3: brainstorm på ordets karakteristika
(fx tynd, lang, forbinder)
4: se nu på de enkelte karakteristika. Lav en association mellem
det og dit projekt,”Godnatsang
til folket”
-hvilke ideer får du nu?

kage saks
klistermærketa
toveringer
løbe stor
smart nutel
regnbue mus
lamadder
ik kasse s
ko sofa
de ramme
projekt klok
keslet viol
kagebager k
ropsmalerier
saftevand
twins brætsp
il solbrill
er sqaush
d bagside
katteøjne
Lang:

langt optog på
beboelsesgade

Tynd:

tynd række af folk,
stående/gående i en lang
kæde omkring en blok.

Forbinder:

personerne forbindes
ved alle at bærer
en lampeskærm med
lys i på top

360° kreativitet
ligsom en elefant skal spise i flere dele,
bliver et projekt mere kreativt overskueligt, når du pinder det ud i enkeltelementer.
Teknik
notér alle enkeltelementerne i dit projekt
GÅ NU LISTEN IGENNEM:
HVORDAN HAR DU TÆNKT DIG AT GRIBE HVERT ASPEKT AN?
KAN DU GRIBE HVERT AF DISSE ELEMENTER HELT
ANDERLEDES AN?

Eventen er for alle
- kun folk med bare tæer får adgang
Eventen tager entre
- Gæsterne bestemmer selv entrebeløb
der vil blive holdt en “velkomsttale” 		
- talen står skrevet på jorden
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OMVENDT BRAINSTORM
i vores skolegang trænes vi til at tænke kritisk. det er derfor,
vi har svært ved at tænke kreativt. med denne teknik vender vi
den kritiske sans til at være medspiller. Vi brainstormer i
stedet de dårlige ideer.

teknik

1/ Negativiser din problemformulering
fx; hvordan får vi deltager til vores projekt?
hvordan sikrer vi os ingen deltagere?

2/ brainstorm på de dårligst tænkelige
løsninger til dit problem, og det skal
virkelig være dårlig.
fx: Vi skriver med udsynligt blæk på
Plakaten

3/ tag de dårligste ideer én for
én. hvad er modsætningen?
Er der noget i den dårligste
ide, som kan bruges til at
skabe en god idé?
fx: plakaten trykkes i selvlysende farver - så den kan
læses i mørke

omdøb -

hvad skal barnet hedde?

VI DEFINERE TING MED ORD. ORD LÅSER OS FAST I BESTEMTE
TANKEMØNSTRE.

TEKNIK

BRUG ANDRE ORD, NÅR DU SKAL DEFINERE DEN OPGAVE,
DU STÅR OVER FOR.
EN TELEFON BLIVER TIL ET KOMMUNIKATIONSMIDDEL.
EN DØR TIL EN ÅBNING, EN STOL TIL EN
KROPSHODLER osv.

HVAD BLIVER DIT PROJEKT TIL?
HVIS MAN SKAL DESIGNE EN BARSELSCAFE,
“ET SAMLINGSSTED”, ÅBNER VI OP FOR
HELT NYE MULIGHEDER:
LEGEPLADS, KØKKENBORDET,
BAGHAVE, SOFAGRUPPEN, BUSSEN,
BÅLPLADSEN...

LAD ANDRE BRANCHER INSPIRERER
TEKNIK
SLÅ OP I TELEFONBOGEN PÅ EN TILFÆLDIG BRANCHE.
FX BILFORHANDLERE. HVAD LAVER DE?
HVILKE ARBEJDSRUTINER GØR DE BRUG AF?
HVEM HENVENDER DE SIG TIL?
FX/ BILFORHANDLERE
UDSTILLER VARERNE I VINDUET - TILBYDER
KUNDEN PRØVETUR - TAGER DIN GAMLE MODEL I
BYTTE - KRÆVER 3000 KR FOR LEVERING
HVORDAN KAN DU GØRE BRUG AF DERES MÅDE
AT TÆNKE PÅ I DIT PROJEKT?
PROJEKT “NABOHJÆLP”
UDSTIL DIN KOMPETENCE/HJÆLP
(jeg er ejer af nørrebros
svedigste vaffeljern.
Med følger en dejopskrift
smækfyldt med lækkerhed)
LEVERING
(kræver en forfriskning
til cykelturen)

RebelRebel
SHUBIDUA FIK SIT GENNEMBRUD VED AT SENDE BUNKEVIS AF
BREVE IND TIL DANMARKS RADIOS HITLISTE, HVORI DE (UNDER
DÆKNAVNE) STEMTE PÅ “STÅR PÅ EN ALPETOP”. DEN RØG LIGE
TIL TOPS

TEKNIK
HVILKE REGLER FØLGER DU LIGE NU, SOM MED
FORDEL KUNNE BRYDES?
FIND 10 TING, DET VILLE VÆRE “FORBUDT”/
utraditionelt AT GØRE MED DIT PROJEKT.
MÅSKE LIGGER NØGLEN TIL SUCCES I NETOP
AT GØRE ´EN AF TINGENE ALLIGEVEL?
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Tænkt eksempel:
-afspær en gennemgang med strikket
bånd
- indiker evt at her passeres
en målstreg og der er grund
til at det skal fejres!

