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Velkommen	  til	  modul	  2	  
 
Velkommen	  til	  Avnø	  naturcenter,	  til	  en	  weekend	  hvor	  jeres	  projekt	  skal	  begynde	  at	  tage	  form. 

Formålet	  med	  lørdagen	  er	  at	  prøve,	  hvordan	  man	  kan	  arbejde	  med	  kreativitet	  og	  udvikle	  en	  lang	  række	  
idéer	  til	  deres	  projekt.	  Derefter	  skal	  holdene	  begynde	  at	  udvælge	  og	  at	  finde	  den	  idé	  de	  vil	  arbejde	  videre	  
med.	  Undervejs	  benytter	  vi	  teknikker	  fra	  de	  mest	  almindelige	  kreative	  processer,	  og	  fortæller	  lidt	  om	  
hvorfor	  vi	  laver	  dem. 

Lørdag	  aften	  får	  vi	  besøg	  af	  Jesper	  Oehlenschläger	  fra	  Gravisi.	  Han	  har	  tegnet,	  siden	  han	  var	  57	  cm.	  høj	  og	  
arbejder	  nu	  med	  at	  lære	  andre	  at	  kommunikere	  idéer	  ved	  hjælp	  af	  pen	  og	  papir.	  

I	  løbet	  af	  søndagen	  skal	  alle	  kursister	  prøve	  at	  lave	  en	  DiSC	  person	  profil,	  der	  skal	  gøre	  det	  lettere	  at	  
samarbejde	  og	  se	  hinandens	  styrker.	  Personprofiler	  og	  test	  er	  meget	  benyttede	  ved	  f.eks.	  ansættelser.	  
Derfor	  giver	  vi	  også	  mulighed	  for	  at	  komme	  lidt	  bag	  om	  testen,	  og	  fortælle	  hvad	  den	  kan	  og	  ikke	  kan.	  

Undervejs	  i	  forløbet	  udfordrer	  vi	  samarbejdet	  med	  små	  og	  store	  opgaver.	  Vi	  skal	  blandt	  andet	  lave	  den	  
perfekte	  menu,	  med	  forret,	  hovedret	  og	  dessert.	  

Alle	  øvelser	  og	  baggrundspapirer	  fra	  den	  kreative	  proces	  er	  her	  i	  mappen.	  Du	  skal	  være	  velkommen	  til	  at	  
bruge	  dem	  til	  at	  lave	  dine	  egne	  kreative	  processer	  i	  din	  forening,	  eller	  hvor	  der	  ellers	  er	  brug	  for	  det.	  

	  

Torben	  Stenstrup,	  Mogens	  Engmark,	  Steen	  Eriksen	  
Foreningsudviklerne	  ApS.	  
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De	  kreative	  processer	  
I	  løbet	  af	  lørdag,	  vil	  vi	  arbejde	  med	  kreative	  processer	  omkring	  projektudvikling.	  Der	  er	  selvfølgeligt	  mange	  
forskellige	  måder	  at	  være	  kreativ	  på,	  og	  arbejde	  kreativt.	  Denne	  her	  måde	  er	  selvfølgelig	  ikke	  den	  eneste	  
rigtige,	  men	  et	  bud	  på,	  hvordan	  man	  kan	  gøre.	  

Vi	  har	  samlet	  nogle	  af	  de	  bedste	  dele	  sammen	  fra:	  

• Den	  kreative	  platform.	  Udviklet	  af	  Forskergruppen	  for	  uhæmmet	  vidensanvendelse,	  Aalborg	  
Universitet	  

• Camp	  Guide.	  Udviklet	  af	  IDEA	  Entrepreneurship	  Centre,	  Syddansk	  Universitet	  
• En	  lang	  række	  innovationsworkshops.	  

Vi	  serverer	  en	  lille	  smule	  af	  alting.	  I	  kan	  selv	  kigge	  nærmere	  på	  materialet	  hvis	  i	  er	  mere	  interesserede	  i	  at	  
vide	  mere.	  Vi	  ligger	  links	  op	  på	  www.foreningsudviklerne.dk/ung-‐projektmager	  

	  

Grundelementer	  i	  vores	  kreative	  proces	  
Helt	  overordnet	  skal	  vi:	  

På	  kort	  tid,	  med	  mange	  mennesker,	  udvikle	  idéer	  gennem	  samarbejde	  

Der	  er	  nogle	  elementer	  som	  binder	  vores	  kreative	  proces	  sammen.	  Som	  mange	  andre	  danske	  
innovation/kreativitsprocesser,	  bruger	  vi	  også	  materiale	  fra	  ”Den	  Kreative	  platform”,	  udviklet	  af	  Christian	  
Byrge	  og	  Søren	  Hansen	  i	  2009.	  Deres	  arbejde	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  dem	  måde	  man	  underviser	  
kreativitet	  på	  i	  Danmark.	  Her	  er	  nogle	  af	  de	  grundelementer	  vi	  tager	  med:	  

En	  afgrænset	  tidsperiode	  

Kreative	  processer	  arbejder	  ofte	  med,	  at	  ”man	  rejser	  ud”	  og	  er	  kreative	  i	  en	  speciel	  tidsperiode.	  Derfor	  
kaldes	  sådanne	  processer	  ofte	  ”camps”.	  F.eks.	  bruges	  ordet	  ”innovation	  camp”	  ofte	  om	  den	  slags	  
processer.	  Bagefter	  ”rejser	  man	  hjem”	  til	  sin	  forening,	  eller	  arbejdsplads	  og	  forsøger	  at	  indføre	  idéen.	  I	  
vores	  tilfælde	  bliver	  det	  på	  Avnø	  Naturcenter,	  og	  processen	  vil	  tage	  omkring	  7	  timer.	  	  

4	  faser	  

• Idéfase:	  En	  fase	  hvor	  man	  ukritisk	  producerer	  så	  mange	  idéer	  man	  kan	  
• Udvælgelsesfase:	  En	  fase	  hvor	  man	  systematiserer,	  grupperer	  og	  udvælger	  sine	  idéer.	  Gerne	  så	  

man	  ender	  med	  én	  idé.	  
• Ny	  idéfase:	  Når	  den	  ene	  idé	  er	  valg,	  tager	  man	  endnu	  en	  tur	  i	  karrusellen.	  Udbygger	  og	  udvikler	  

idéer,	  og	  lader	  andre	  mennesker	  kritiserer	  og	  tilføje.	  
• Afrunding:	  På	  baggrund	  af	  de	  ekstra	  input	  og	  den	  nye	  kritik	  tilpasses	  idéen,	  som	  derefter	  er	  færdig	  

Det	  er	  svært	  at	  få	  nye	  idéer,	  hvis	  man	  er	  alene.	  Men	  når	  man	  er	  sammen	  med	  andre,	  kan	  det	  være	  endnu	  
mere	  vanskeligt.	  Det	  kan	  være	  meget	  svært	  for	  flere	  mennesker,	  ”at	  være	  på	  det	  samme	  sted”	  når	  de	  
tænker,	  og	  det	  gør	  det	  svært	  at	  være	  fælles	  om	  kreativitet.	  Vi	  mennesker	  er	  sociale	  dyr	  og	  bange	  for	  at	  



	  

	  

	  

	  

4	  
Foreningsudviklerne	  ApS	  -‐	  Nygade	  2,	  1.	  sal,	  4700	  Næstved	  

Email:	  info@foreningsudviklerne.dk	  	  -‐	  	  Telefon:	  (+45)	  7020	  0192	  

virke	  dumme,	  tabe	  ansigt	  eller	  måske	  endda	  virke	  for	  kloge.	  Frygten	  for	  at	  blive	  bedømt	  hæmmer	  vores	  
kreativitet.	  Men	  kreativiteten	  kan	  også	  blive	  hæmmet	  af	  at	  vi	  har	  interne	  konkurrencer	  og	  hierarkier.	  Vi	  kan	  
komme	  til	  at	  konkurrere,	  og	  kæmpe	  for	  at	  ens	  egen	  idé	  bliver	  hørt.	  Derfor	  forsøger	  de	  fleste	  kreative	  
processer	  at	  løfte	  deltagerne	  op	  i	  en	  tilstand,	  hvor	  de	  ikke	  længere	  bedømmer	  hinanden,	  hvor	  vi	  følges	  ad	  
og	  hvor	  vi	  koncentrerer	  os	  om	  opgaven	  –	  ikke	  om	  det	  personlige.	  Derfor	  følger	  vi	  3	  principper:	  

Tryghed	  

En	  god	  del	  af	  den	  kreative	  proces	  afhænger	  af,	  om	  man	  kan	  få	  deltagerne	  til	  at	  føle	  så	  meget	  tryghed,	  at	  de	  
ikke	  er	  bange	  for	  at	  dumme	  sig	  overfor	  hinanden.	  Bedømmelsen	  vil	  selvfølgeligt	  altid	  være	  der,	  men	  vi	  skal	  
prøve	  at	  ignorerer	  dem	  i	  den	  periode	  som	  processen	  varer.	  

Koncentration	  

Selvom	  det	  lyder	  som	  en	  sjov	  oplevelse,	  at	  være	  kreativ,	  kræver	  det	  en	  høj	  grad	  af	  koncentration	  og	  
disciplin	  for	  at	  være	  effektivt.	  Processen	  afhænger	  af	  holdendes	  arbejdsindsats	  og	  seriøsitet,	  og	  det	  er	  
hårdt	  arbejde	  at	  holde	  dampen	  oppe	  i	  hele	  forløbet.	  Koncentration	  betyder	  også	  at	  vi	  alle	  skal	  være	  på	  de	  
samme	  trin	  i	  den	  kreative	  proces	  hele	  tiden.	  Opgaverne	  bliver	  stillet	  én	  af	  gangen,	  efter	  devisen:	  En	  opgave	  
–	  en	  deadline.	  Derfor	  skal	  den	  første	  opgave	  helst	  være	  afsluttet,	  før	  den	  næste	  bliver	  sat	  i	  gang.	  	  

Opgavefokus	  

Kreative	  processer	  handler	  om	  idéer,	  ikke	  mine	  idéer.	  Derfor	  forsøger	  en	  kreativ	  proces	  ofte	  at	  pakke	  det	  
personlige	  lidt	  væk.	  Det	  kan	  man	  blandt	  andet	  gøre	  ved	  ikke	  at	  præsenterer	  deltagernes	  titel,	  deres	  
uddannelse,	  deres	  alder,	  eller	  andet	  der	  kan	  placerer	  dem	  i	  et	  hierarki.	  	  

Læg	  for	  øvrigt	  mærke	  til,	  at	  alt	  vi	  laver,	  præsenteres	  som	  en	  opgave,	  der	  skal	  løses.	  Den	  skal	  ofte	  løses	  
sammen	  med	  nogle	  mennesker,	  som	  i	  ikke	  selv	  har	  valgt	  at	  arbejde	  sammen	  med.	  Dette	  sker	  for	  at	  øge	  
opgavefokus	  og	  mindske	  personfokus.	  

	  

Det	  brændende	  spørgsmål	  
Det	  brændende	  spørgsmål	  eksisterer	  for	  at	  gøre	  os	  skarpe	  på	  hvad	  det	  er	  vi	  arbejde	  med,	  når	  vi	  arbejder	  
kreativt.	  Vi	  har	  bedt	  vores	  værtsforeninger	  om	  at	  formulere	  en	  drøm,	  og	  den	  drøm	  er	  deres	  brændende	  
spørgsmål.	  Men	  på	  baggrund	  af	  jeres	  samtale	  med	  værtsforeningerne,	  kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  
formulere	  et	  nyt	  brændende	  spørgsmål,	  hvis	  der	  er	  kommet	  noget	  nyt	  frem	  i	  samtalen.	  

• Vi	  bruger	  det	  brændende	  spørgsmål	  for	  at	  være	  enige	  om	  hvad	  vi	  skal	  være	  kreative	  omkring	  
• Et	  brændende	  spørgsmål	  kan	  ikke	  umiddelbart	  besvares,	  slet	  ikke	  med	  Ja/Nej	  
• Et	  brændende	  spørgsmål	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  den	  enkelte	  brænder	  for	  og	  hvad	  foreningen	  

brænder	  for	  
• Et	  brændende	  spørgsmål	  stilles	  i	  forhold	  til	  et	  centralt	  tema	  -‐	  her:	  Foreningens	  drøm,	  ofte	  vil	  

foreningens	  drøm	  være	  et	  brændende	  spørgsmål,	  men	  måske	  har	  i	  fået	  lejlighed	  til	  at	  præcisere,	  
efter	  jeres	  samtale	  
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Opgave:	  

1. Tag	  en	  gruppedialog	  om	  det	  brændende	  spørgsmål,	  er	  der	  noget	  der	  har	  ændret	  sig	  siden	  sidst?	  	  
2. Formuler	  det	  brændende	  spørgsmål:	  skriv	  det	  ned.	  	  
3. Hæng	  det	  brænde	  spørgsmål	  op,	  hvor	  i	  kan	  se	  det.	  

	  

Kreativ	  tankegang	  
Første	  skridt	  i	  vores	  kreative	  proces,	  er	  at	  alle	  får	  mulighed	  for	  at	  træne	  deres	  tankegang,	  deres	  
koncentration	  og	  deres	  tillid.	  Derfor	  har	  vi	  udvalgt	  nogle	  øvelser,	  der	  træner	  de	  forskellige	  kreative	  
egenskaber..	  Øvelserne	  er	  –	  for	  det	  meste	  –	  ret	  sjove,	  men	  de	  er	  ikke	  rene	  lege.	  	  Alle	  sammen	  er	  blevet	  
skabt	  ud	  fra	  et	  formål	  og	  de	  træner	  specifikke	  egenskaber.	  Men	  de	  er	  ikke	  rene	  lege,	  alle	  sammen	  er	  blevet	  
skabt	  ud	  fra	  et	  formål,	  og	  de	  træner	  specifikke	  egenskaber.	  Øvelserne	  er	  testet	  af	  Lektor	  Christian	  Byrge,	  
som	  konkluderer,	  at	  mennesker	  der	  træner	  sine	  kreative	  evner,	  ofte	  kan	  øge	  sin	  kreative	  tankegang	  med	  20	  
procent.	  Vi	  linker	  til	  alle	  3D	  øvelserne	  på	  vores	  www.foreningsudviklerne.dk/ung-‐projektmager	  

	  
Klap	  én,	  to	  tre.	  
Denne	  her	  øvelse,	  er	  en	  måde	  at	  træne	  koncentration.	  Hvis	  det	  skal	  lykkedes	  at	  klappe,	  er	  det	  vigtigt	  at	  
man	  hører	  efter,	  og	  at	  man	  fornemmer	  den	  anden.	  Det	  er	  en	  god	  fornemmelse	  at	  lave	  en	  perfekt	  high	  five,	  
men	  det	  er	  ikke	  særligt	  let.	  	  

Derudover	  er	  øvelsen	  også	  ret	  god	  til	  at	  understrege	  at	  vores	  hjerner	  arbejder	  i	  systemer	  og	  mønstre.	  Hvis	  
man	  gentager	  et	  talmønster:	  	  1,	  2,	  3	  –	  1,	  2,	  3	  –	  1,	  2,	  3	  –	  så	  vil	  langt	  de	  fleste	  klappe	  perfekt	  efterhånden	  som	  
de	  kommer	  ind	  i	  mønstret.	  Hvis	  du	  bryder	  mønstret:	  1,	  2,	  2	  –	  så	  vil	  langt	  de	  fleste	  ikke	  kunne	  klappe	  med.	  	  
Vi	  kan	  ikke	  lade	  hjernen	  arbejde	  i	  vante	  mønstre,	  derfor	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  være	  koncentrerede	  og	  faktisk	  lytte	  
til	  hvad	  der	  bliver	  sagt,	  hver	  gang.	  	  

1. Rejs	  jer.	  	  
2. Find	  sammen	  2	  &	  2	  med	  én,	  der	  har	  samme	  håndtemperatur	  som	  dig	  selv.	  	  
3. Løft	  højre	  hånd	  foran	  hinanden	  –	  når	  jeg	  siger	  1	  klapper	  I	  (sig	  1,	  3	  til	  4	  gange).	  	  
4. Det	  samme	  med	  venstre	  hånd	  på	  2.	  	  
5. Nu	  med	  begge	  hænder	  foran	  hinanden	  på	  3.	  	  
6. Nu	  tæller	  jeg	  1	  2	  3	  2	  3	  1	  3	  2	  1	  osv.	  	  
7. Nu	  med	  lukkede	  øjne	  (tæl	  langsomt	  i	  starten)	  	  

	  

Kreative	  former	  
Formålet	  med	  opgaven	  omkring	  de	  kreative	  former	  handler	  om,	  at	  man	  som	  betragter	  skal	  være	  åben	  for	  
forskellige	  input	  og	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  entydige	  svar.	  	  

Nedenfor	  har	  du	  5	  figurer	  –	  vælg	  den,	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  de	  andre	  
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Figur	  A	   Figur	  B	  

	   	  

Figur	  C	   Figur	  D	  

	   	  

Figur	  E	  
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Forklaring:	  	  

Hvis	  du	  valgte	  figur	  B,	  så	  tillykke!	  

Du	  fandt	  det	  rigtige	  svar	  –	  figur	  B	  er	  den	  eneste	  figur,	  der	  udelukkende	  består	  af	  rette	  linier.	  

Det	  kan	  være	  at	  du	  har	  valgt	  figur	  C	  som	  værende	  den	  figur	  der	  er	  unik,	  fordi	  den	  er	  den	  eneste	  figur	  der	  er	  
assymmetrisk.	  I	  så	  fald	  har	  du	  også	  ret.	  C	  er	  det	  rigtige	  svar.	  	  

Det	  kan	  man	  også	  sige	  om	  figur	  A.	  Det	  er	  f.eks.	  den	  eneste	  figur	  uden	  punkter.	  A	  er	  derfor	  det	  rigtige	  svar.	  

Hvad	  med	  figur	  D?	  Figur	  D	  er	  den	  eneste	  figur,	  som	  har	  en	  ret	  og	  en	  kurvet	  linje.	  Figur	  D	  er	  altså	  også	  det	  
rigtige	  svar.	  	  

Hvad	  så	  med	  figur	  E?	  	  Figur	  E	  er	  blandt	  andet	  unik	  fordi	  det	  er	  den	  eneste	  af	  figurerne	  der	  ligner	  en	  ikke-‐
euklidisk	  triangel	  der	  projekteres	  ind	  i	  et	  euklidisk	  rum.	  	  

	  

Alle	  svar	  er	  rigtige	  –	  det	  afhænger	  bare	  af	  øjnene	  der	  ser.	  

	  

Hvad	  nu	  hvis	  
At	  spørge	  “Hvad	  nu	  hvis?”	  er	  en	  nem,	  men	  effektfuld	  måde	  at	  få	  kickstartet	  sin	  fantasi	  på.	  Den	  involverer	  to	  
simple	  trin:	  

1. Spørg	  “Hvad	  nu	  hvis”	  og	  fuldfør	  spørgsmålet	  med	  et	  forhold,	  en	  idé	  eller	  en	  situation,	  der	  ikke	  har	  
hold	  i	  virkeligheden	  
	  

2. Besvar	  hvad-‐nu-‐hvis-‐spørgsmålet.	  Svar	  med	  nye	  spørgsmål	  der	  skubber	  kreativiteten	  fremad.	  

Hvad-‐nu-‐hvis-‐spørgsmålet	  kan	  være	  hvad	  som	  helst.	  Det	  gode	  hvad	  at	  “Hvad	  hvisse”	  er,	  at	  det	  giver	  dig	  lov	  
til	  at	  bevæge	  dig	  væk	  fra	  forudindtagelse	  og	  over	  i	  en	  fantasifuld	  forestillingsverden.	  

Her	  er	  nogle	  af	  de	  spørgsmål	  vi	  har	  brugt	  til	  opgaven:	  

• Hvad	  hvis	  dyr	  var	  mere	  intelligente	  end	  mennesker?	  
• Hvad	  hvis	  mænd	  også	  kunne	  føde	  børn?	  
• Hvad	  hvis	  vores	  folkevalgte	  blev	  fundet	  ved	  lodtrækning?	  
• Hvad	  hvis	  mennesker	  bar	  deres	  hjem	  og	  ejendele	  på	  ryggen	  ligesom	  skildpadder?	  
• Hvad	  hvis	  der	  blev	  to	  af	  dig,	  når	  du	  kigger	  i	  spejlet?	  
• Hvad	  hvis	  folk	  ikke	  havde	  brug	  for	  søvn?	  
• Hvad	  hvis	  folk	  udsendte	  en	  forfærdelig	  stank	  fra	  alle	  deres	  porer,	  når	  de	  opførte	  sig	  uetisk?	  
• Hvad	  hvis	  vi	  var	  nødt	  til	  at	  gifte	  os	  med	  folk,	  der	  var	  mindst	  20	  år	  ældre	  eller	  yngre	  end	  os	  selv?	  
• Hvad	  hvis	  der	  var	  fem	  køn?	  
• Hvad	  hvis	  menneskets	  forventede	  levetid	  var	  200	  år?	  
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• Hvad	  hvis	  vi	  havde	  videnskabeligt	  bevis	  på	  et	  liv	  efter	  døden?	  

	  

Brainstorms	  
Brainstorm	  bruges,	  når	  mange	  mennesker	  skal	  skabe	  idéer.	  Brainstormen	  er	  ”opfundet”	  af	  Alex	  Faickney	  
Osborn,	  som	  beskrev	  metoden	  første	  gang	  i	  1953.	  Dengang	  arbejdede	  kreative	  mennesker	  ikke	  i	  hold,	  men	  
Osborn	  ville	  udvikle	  en	  teknik	  til	  kreativt	  gruppearbejde.	  Osborn	  var	  reklamemand	  og	  medstifter	  af	  det	  
store	  reklamebureau	  BBDO,	  der	  stadigt	  findes	  i	  dag.	  Måske	  har	  I	  set	  tv-‐serien	  Mad	  Men,	  som	  er	  meget	  
inspireret	  af	  BBDO	  og	  Osborn.	  

En	  brainstorm	  tager	  som	  udgangspunkt	  i	  et	  emne,	  men	  man	  kan	  gennemføre	  en	  brainstorm	  på	  forskellige	  
måder.	  For	  alle	  brainstorms	  gælder	  følgende	  fællestræk:	  alle	  idéer	  er	  gode,	  byg	  videre	  på	  de	  andres	  idéer,	  
kritiser	  ikke	  under	  en	  brainstorm	  og	  skriv	  alle	  forslag	  ned.	  

	  

Klassisk	  Brainstorm	  
Den	  klassiske	  brainstorm,	  har	  eksisteret	  i	  uændret	  form	  i	  over	  60	  år.	  Den	  ser	  sådan	  her	  ud:	  

1. Start	  med	  at	  gøre	  klart	  for	  alle,	  hvad	  emnet	  er,	  og	  hvor	  lang	  tid	  der	  er	  til	  brainstormen.	  	  
2. Alle	  deltagere	  i	  gruppen	  siger	  deres	  idéer	  højt,	  og	  facilitatoren	  sikrer,	  at	  de	  bliver	  skrevet	  ned	  og	  

placeret	  synligt	  for	  alle.	  
3. Når	  tiden	  er	  gået,	  gennemgås	  samtlige	  idéer	  én	  efter	  én	  for	  at	  sikre,	  at	  alle	  har	  den	  samme	  

forståelse	  af	  hvad	  idéen	  er.	  Det	  er	  idéens	  bagmand,	  som	  skal	  forklare	  hvad	  der	  menes,	  men	  det	  er	  
ikke	  meningen	  at	  åbne	  for	  en	  diskussion.	  Vi	  skal	  bare	  have	  en	  forklaring.	  
	  

Negativ	  brainstorm	  
Negativ	  brainstorm	  er	  en	  variant	  af	  en	  almindelig	  brainstorm,	  og	  bygger	  på	  det	  princip,	  at	  det	  kan	  være	  
nemmere	  at	  generere	  negative	  idéer	  –	  idéer,	  der	  modarbejder	  det	  mål,	  man	  vil	  frem	  til	  –	  end	  positive	  idéer.	  
Mange	  folk	  er	  trænet	  i	  at	  være	  kritiske.	  Med	  den	  negative	  brainstorm	  bruges	  deltagernes	  kritiske	  sans	  til	  at	  
øge	  kreativiteten.	  Negativ	  brainstorm	  kan	  anvendes	  individuelt	  og	  i	  grupper,	  men	  virker	  bedst,	  når	  man	  er	  
flere.	  Den	  negative	  brainstorm	  består	  af	  fire	  arbejdstrin,	  som	  skal	  holdes	  adskilt:	  

• Positiv	  opgaveformulering	  
• Negativ	  opgaveformulering	  
• Negative	  idéer	  
• Positive	  idéer	  

Opgave	  

1. Formuler	  først	  en	  opgaveformulering,	  der	  er	  sjov	  og	  inspirerende,	  og	  som	  det	  er	  muligt	  at	  lave	  til	  en	  
negativ	  opgaveformulering.	  I	  jeres	  tilfælde	  skal	  I	  bruges	  jeres	  brændende	  spørgsmål.	  Det	  kunne	  
f.eks.	  være	  “Hvordan	  tiltrækker	  vi	  flere	  voksne	  som	  lederen	  i	  vores	  forening”.	  	  
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2. Formuler	  opgaven	  negativt	  i	  hovedet.	  Det	  kunne	  f.eks.	  oplagt	  være	  “Hvordan	  forhindrer	  vi	  at	  flere	  
voksne	  tiltrækkes	  af	  at	  være	  ledere	  i	  vores	  forening”.	  
Vælg	  den	  eller	  de	  mest	  negative	  eller	  ekstreme	  formuleringer.	  Det	  giver	  det	  bedste	  grundlag	  for	  
skabe	  mange	  idéer.	  	  
	  

3. Ud	  fra	  den	  negative	  opgaveformulering	  produceres	  nu	  negative	  idéer,	  som	  I	  skriver	  på	  post	  its.	  I	  får	  
omkring	  5	  minutter	  til	  at	  tænke	  negativt.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være:	  “Man	  kunne	  gøre	  det	  forbudt	  at	  
fortælle,	  dem	  man	  ikke	  kender,	  at	  man	  mangler	  ledere”.	  	  
	  

4. De	  negative	  idéer	  bruges	  nu	  til	  at	  skabe	  positive	  modsætninger,	  der	  kan	  besvare	  den	  positive	  
opgaveformulering.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  gennemgå	  alle	  de	  negative	  idéer	  enkeltvis	  og	  så	  skrive	  den	  
positive	  idé	  ud	  fra	  den	  negative.	  I	  vores	  tilfælde	  har	  det	  noget	  at	  gøre	  med	  kommunikation	  og	  
netværk.	  Så	  den	  positive	  idé	  kunne	  f.eks.	  være:	  “Man	  kunne	  opsætte	  plakater	  i	  Superbrugsen,	  der	  
fortalte	  helt	  nye	  mennesker	  at	  man	  mangler	  ledere	  i	  foreningen”	  

	  

Bingo!	  Nu	  har	  du	  en	  idé,	  skabt	  ud	  fra	  en	  negativ	  brainstorm	  

 

Hvad	  ville	  Supermand	  gøre?	  
Problemet	  med	  den	  klassiske	  brainstorm,	  er	  at	  den	  er	  udviklet	  til	  folk	  der	  lever	  af	  at	  få	  idéer.	  Men	  hvad	  gør	  
man,	  hvis	  det	  ikke	  falder	  naturligt	  at	  tænke	  kreativt?	  Nogle	  brainstorms	  arbejder	  aktivt	  på	  at	  provokerer	  
hjernen	  til	  nye	  tankemønstre,	  ved	  at	  lade	  mere	  eller	  mindre	  tilfældige	  input	  forstyrre	  ens	  tankeprocesser.	  
Det	  mest	  klassiske	  er	  billeder,	  kendte	  mennesker,	  fiktive	  figurer	  og	  store	  firmaer.	  Hvad	  ville	  supermand	  
f.eks.	  gøre,	  hvad	  tænker	  jeg	  når	  jeg	  ser	  et	  blåbær	  osv.	  

1. Sid	  ned,	  mens	  facilitatoren	  viser	  jer	  ca.	  1	  billede/Kendt/Firma	  i	  minuttet.	  
	  

2. I	  det	  ene	  minut	  skriver	  du	  alle	  de	  associationer	  du	  har,	  ned	  på	  en	  post-‐it.	  Bare	  skriv	  alle	  de	  skøre	  
indfald	  ned.	  
 

3. Fortsæt	  processen	  indtil	  tiden	  løber	  ud,	  eller	  der	  ikke	  er	  flere	  billeder	  

 

Innovationens	  kerne	  /	  genbrug	  andres	  idéer	  	  
At	  efterabe,	  er	  en	  effektiv	  metode	  til	  at	  sprede	  viden.	  Mange	  har	  i	  tiden	  løb	  lært	  meget,	  ved	  at	  gøre	  det	  
samme	  som	  deres	  læremester.	  Ny	  viden	  spredes	  nogenlunde	  som	  skoldkopper	  -‐	  	  det	  smitter!	  	  
Derfor	  har	  vi	  modebølger,	  frisurer	  der	  er	  oppe	  i	  tiden	  og	  alverdens	  virale	  videoer	  og	  memes.	  

Folk	  der	  lever	  af	  at	  være	  kreative,	  er	  dygtige	  til	  at	  se	  hvad	  konkurrenterne	  laver.	  En	  idé	  der	  har	  virket	  godt	  i	  
Brasilien,	  vil	  stadig	  være	  frisk	  i	  Danmark	  -‐	  det	  gælder	  bare	  om	  at	  være	  den	  første	  der	  gør	  det.	  
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Den	  elegante	  tyv,	  forstår	  at	  det	  ikke	  gælder	  om	  at	  lave	  en	  direkte	  kopi,	  men	  at	  lade	  sig	  inspirere	  af	  de	  
principper	  der	  ligger	  bag	  idéen.	  At	  kunne	  se	  principper	  er	  en	  ret	  svær	  disciplin,	  men	  vi	  kan	  prøve	  at	  give	  et	  
eksempel:	  

Direkte	  kopi	  

De	  fleste	  store	  bryggerier	  blev	  grundlagt	  inde	  i	  byer	  -‐	  Carlsberg	  i	  Valby,	  Tuborg	  i	  Hellerup	  og	  Ceres	  i	  Aarhus.	  
Mejerier	  ligger	  derimod	  altid	  på	  landet,	  tæt	  på	  gårdene,	  fordi	  man	  ikke	  kunne	  transporterer	  mælk	  langt,	  før	  
man	  opfandt	  elektrisk	  køling.	  

Begge	  industrier	  bruger	  store	  ståltanke	  som	  jævnligt	  skal	  vaskes.	  Men	  fordi	  at	  bryggerier	  ligger	  i	  byer,	  har	  
de	  udviklet	  metoder	  til	  at	  rense,	  der	  bruger	  mindre	  vand	  og	  dermed	  mindre	  spildevand.	  (Som	  er	  ret	  dyrt	  at	  
lukke	  ud	  i	  kloakken	  i	  byområder).	  Nu	  om	  dage	  er	  der	  kommet	  hårdere	  miljøkrav,	  og	  det	  rammer	  også	  
mejerierne.	  Derfor	  kan	  de	  betale	  sig	  at	  “stjæle”	  rensemetoden,	  fra	  bryggeri	  til	  mejeri	  og	  spare	  en	  masse	  på	  
vandforbrug.	  	  

Det	  er	  smart,	  men	  det	  kræver	  at	  man	  har	  en	  stor	  viden,	  og	  ved	  hvor	  man	  skal	  kigge	  hen	  

Principiel	  kopi.	  

Fragtskibe	  bruger	  et	  brændstof,	  som	  hedder	  bunker.	  Det	  er	  en	  sorttjæret	  oliesuppe,	  som	  både	  forurener	  og	  
koster	  penge,	  især	  når	  de	  globale	  oliepriser	  er	  oppe.	  Derfor	  kan	  rederier	  spare	  masser	  af	  penge,	  hvis	  deres	  
sømænd	  sejler	  skibet	  på	  en	  økonomisk	  måde.	  	  

Det	  kræver	  at	  man	  laster	  skibet	  rigtigt,	  og	  at	  man	  sejler	  med	  den	  rigtige	  hastighed.	  Det	  lyder	  måske	  let,	  
men	  det	  kræver	  faktisk	  nogle	  meget	  avancerede	  matematiske	  modeller	  at	  kunne	  gennemskue	  hvordan	  et	  
skib	  sejler,	  fordi	  det	  ændrer	  sig	  alt	  efter	  hvor	  tungt	  det	  er	  lastet.	  For	  at	  gøre	  ondt	  værre,	  er	  det	  ikke	  
sømændene	  der	  bestemmer	  skibenes	  fart,	  men	  rederiet	  på	  land,	  mange	  tusinde	  kilometre	  væk	  fra	  skibet.	  

Nu	  er	  det	  muligt	  at	  sætte	  elektroniske	  målere	  på	  skibet	  der	  automatisk	  kan	  sætte	  tal	  på	  skibets	  sejlads,	  
men	  de	  tal	  er	  ikke	  sådan	  at	  forstå.	  	  

Et	  lyskryds	  er	  en	  kombination	  af	  3	  farver.	  Rød	  er	  skidt,	  gul	  er	  nogenlunde	  og	  grønt	  er	  godt.	  Det	  er	  let	  at	  
forstå	  for	  alle.	  Derfor	  blev	  rederiet	  Mærsk	  inspireret	  af	  det	  simple	  lyskryds,	  og	  besluttede	  sig	  for	  at	  
computerprogrammet	  kun	  skulle	  vise	  3	  oplysninger	  til	  sømændene.	  Sejlede	  skibet	  rød,	  gult	  eller	  grønt.	  
Samtidigt	  lagde	  man	  oplysningerne	  på	  en	  firmahjemmeside,	  og	  lod	  skibe	  konkurrerer	  om	  hvem	  der	  kunne	  
spare	  mest	  brændstof.	  

Disse	  2	  principper	  -‐	  konkurrence	  og	  lyskryds,	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  mere	  økonomiske	  og	  miljørigtige	  
skibe,	  da	  de	  blev	  kombineret	  med	  en	  avanceret	  matematisk	  model	  	  

	  	  

Øvelse	  om	  at	  finde	  principper	  

1. Rejs	  jer!	  
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2. Tag	  hver	  en	  ting	  i	  TINGKASSEN	  (du	  anbringer	  en	  kasse	  med	  mange	  ting	  midt	  på	  gulvet).	  
	  

3. Find	  sammen	  2	  &	  2	  med	  én,	  der	  har	  den	  modsatte	  håndtemperatur	  af	  dig	  selv.	  
	  

4. Nu	  mødes	  de	  to	  ting,	  hvert	  par	  har,	  og	  på	  skift	  skal	  de	  få	  én	  idé	  til,	  hvordan	  man	  kunne	  forbedre	  sin	  
egen	  ting	  VED	  AT	  ANVENDE	  ET	  PRINCIP	  fra	  den	  andens	  ting	  –	  nævn	  først	  princippet,	  og	  anvend	  det	  
så.	  
	  

5. I	  må	  gerne	  hjælpe	  hinanden.	  
	  

6. Den	  med	  de	  lyseste	  strømper	  starter.	  
	  

7. Når	  I	  er	  færdige,	  finder	  I	  en	  ny	  makker	  og	  gør	  det	  samme	  med	  de	  to	  ting,	  der	  nu	  mødes.	  

	  

Opgave	  

Gå	  rundt	  mellem	  de	  andre	  grupper	  og	  kig	  på	  deres	  idéer.	  Skriv	  3	  idéer	  du	  tænker	  kan	  anvendes	  til	  jeres	  
projekt	  på	  post-‐its.	  Efter	  5	  minutter	  mødes	  jeres	  gruppe	  og	  præsenterer	  de	  nye	  idéer	  for	  hinanden.	  

	  

Konkretisering	  af	  idéen	  
Prioriteringsmatrix 
Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  en	  masse	  idéer,	  men	  det	  er	  afgørende	  at	  kunne	  prioritere	  mellem	  idéerne.	  	  En	  måde	  
man	  kan	  gøre	  det	  på,	  er	  prioriteringsmatrixen,	  der	  systematiserer	  idéer. 

På	  den	  ene	  akse	  skal	  det	  handle	  om	  hvor	  værdifuld	  idéen	  er.	  Det	  handler	  om,	  hvorvidt	  idéen	  er	  gavnlig	  for	  
foreningen	  og	  foreningens	  medlemmer.	  Det	  handler	  også	  om	  hvor	  værdifuld	  idéen	  er	  for	  jer	  personligt.	  	  På	  
den	  anden	  akse,	  skal	  i	  tale	  om	  hvor	  nemt,	  eller	  svært,	  det	  er	  at	  virkeliggøre	  idéen.	  Er	  det	  overhoved	  muligt? 

Metoden	  udføres	  i	  grupper.	  Lav	  en	  matrix	  med	  de	  valgte	  parametre	  på	  hver	  akse,	  samt	  grader	  af	  sværhed	  
og	  lethed.	  I	  gruppen	  skal	  hver	  idé	  diskuteres	  i	  forhold	  til	  parametrene	  og	  placeres	  på	  matrixen.	   

Nu	  har	  I	  har	  sat	  idéerne	  op	  i	  matrixen,	  kan	  I	  få	  et	  overblik	  og	  vælge	  de	  idéer	  der	  bedst	  lever	  op	  til	  jeres	  
ønsker.	  Metoden	  udforsker	  idéerne,	  og	  gør	  deltagerne	  i	  stand	  til	  at	  få	  overblikket	  og	  foretage	  en	  
udvælgelse	  af	  idéerne.	  Derudover	  er	  den	  fælles	  diskussion	  om	  idéernes	  placering	  med	  til	  at	  skabe	  en	  fælles	  
forståelse	  for	  idéerne	  og	  deres	  indhold.	   

Det	  skal	  være	  diskussionen	  i	  gruppen,	  der	  afgør,	  hvor	  idéen	  skal	  placeres.	  Hvis	  der	  ikke	  kan	  opnås	  enighed	  i	  
gruppen,	  kan	  en	  afstemning	  om	  de	  bedste	  idéer	  også	  fungere	  som	  en	  prioritering.	  
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Rundskrivning 
I	  har	  fundet	  en	  idé,	  som	  I	  er	  glade	  for.	  Den	  er	  noget	  I	  vil,	  noget	  i	  bør	  gøre	  og	  noget	  som	  I	  kan,	  eller	  kan	  lære	  
at	  kunne.	  Nu	  har	  i	  brug	  for	  andres	  kærlige	  blik	  på	  idéen.	  Vi	  skal	  rundskrive.	  

I	  skal	  sætte	  jer	  i	  gruppevis,	  rundt	  om	  et	  bord.	  Hvert	  hold	  sidder	  ved	  hvert	  deres	  bord.	  Skriv	  jeres	  idé	  ind	  i	  
arket	  øverst.	  Derefter	  sender	  i	  papiret	  videre	  til	  et	  andet	  hold.	  Det	  andet	  hold	  bygger	  videre	  på	  idéen,	  og	  
tænker	  “Ja,	  og	  “.	  Der	  bliver	  bygget	  mere	  og	  mere	  på	  idéen,	  som	  det	  andet	  hold	  tror	  vil	  styrke	  og	  forbedre	  
idéen.	  	  
Derefter	  bliver	  papiret	  sendt	  videre.	  Vi	  lader	  ca.	  3	  hold	  bygge	  videre	  på	  idéen	  og	  til	  sidst	  bliver	  den	  sendt	  
tilbage	  til	  ejerne	  igen.	  Se	  om	  der	  er	  nogle	  idéer	  I	  vil	  tage	  med	  videre	  i	  processen.	  Tag	  en	  grundig	  snak	  om	  I	  
vil	  lave	  jeres	  idé	  om	  på	  baggrund	  af	  de	  mange	  nye	  input	  

Sørg	  for	  at	  læse	  hinandens	  idéer	  grundigt	  igennem	  –	  der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  at	  bygge	  videre	  på	  og	  husk	  at	  
skrive	  tydeligt,	  så	  de	  andre	  kan	  læse,	  hvad	  du	  skriver!	  
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Idéstafet	  
	  

Beskriv	  jeres	  idé	  her:	  
	  
	  
	  

Hold:	  ______________________________	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.	  Giv	  opgaven	  videre	  til	  holdet	  på	  jeres	  højre	  side,	  der	  skriver	  videre	  på	  jeres	  idé.	  	  
(Brug	  positive,	  kreative	  og	  fremadrettede	  idéer,	  f.eks.:	  Man	  kunne	  også…,	  Det	  ville	  også	  være	  en	  god	  idé	  at…,	  Hvis	  nu	  vi	  
…,	  så	  kunne	  man	  også…	  etc.)	  
	  

	  

	  

	  

	  

2.	  Giv	  opgaven	  videre	  til	  holdet	  på	  jeres	  højre	  side…	  
	  

	  

	  

	  

	  

3.	  Giv	  opgaven	  videre	  til	  holdet	  på	  jeres	  højre	  side…	  
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Idéstafet	  -‐	  Opsummering	  
	  

Beskriv	  den	  samlede	  idé	  med	  de	  tager	  I	  har	  fået	  fra	  de	  andre	  grupper	  
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Visualisering	  
Brugerhistorier	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  forestille	  sig,	  hvordan	  brugeren	  vil	  opleve	  idéen.	  Historien	  er	  ret	  simpel,	  
og	  fungerer	  sådan	  her:	  

“Som	  en	  ___,	  vil	  jeg	  gerne	  ___,	  for	  at	  ___.“	  

1. Det	  første	  fortæller	  noget	  om	  hvem	  brugeren	  er	  
	  

2. Det	  næste	  om	  hvad	  brugeren	  vil	  opnå	    
	  

3. Det	  tredje	  fortæller	  noget	  om	  hvad	  brugeren	  motivation	  er	  	  
	  

Et	  (indrømmet,	  lidt	  old	  school)	  eksempel:	  “Som	  en	  togrejsende,	  der	  rejser	  med	  tog	  mere	  end	  5	  gange	  om	  
ugen,	  vil	  jeg	  gerne	  kunne	  bestille	  min	  billet	  via	  togrejseudbyderens	  hjemmeside,	  for	  at	  slippe	  for	  lange	  køer	  
ved	  skranke	  eller	  automat	  på	  stationen.“	  	  

Her	  kan	  du	  se,	  at	  brugeren	  gerne	  vil	  kunne	  bestille	  en	  billet	  via	  togudbyderens	  hjemmeside,	  og	  at	  processen	  
nok	  ikke	  skal	  resultere	  i	  at	  man	  skal	  hente	  billetten	  i	  en	  automat	  eller	  ved	  en	  skranke.	  Det	  er	  alt	  sammen	  
nyttig	  information,	  når	  man	  skal	  udtænke	  hvordan	  opgaven	  løses	  med	  det	  bedste	  resultat.	  	  

Afprøv	  værktøjet	  brugerhistorie	  på	  eget	  projekt/aktion:	  Vælg	  en	  af	  dine	  “brugere”	  og	  prøv	  sammen	  med	  dit	  
hold	  at	  lave	  en	  brugerhistorie	  på	  denne	  bruger.	  Brug	  gerne	  enkelte	  sætninger	  og	  “one-‐liners”.	  Formålet	  er	  
at	  få	  beskrevet	  hvad	  der	  skal	  gøres,	  hvordan	  og	  hvorfor.	  

	  

6	  tips,	  til	  at	  skrive	  gode	  brugerhistorier	  

Sæt	  dig	  i	  brugerens	  sted	  

Brugerhistorier	  handler	  naturligt	  nok,	  om	  brugeren.	  Derfor	  skal	  du	  forsøge	  at	  sætte	  dig	  i	  brugerens	  sted,	  og	  
være	  nysgerrig	  på	  hvad	  en	  person	  vil	  gøre	  i	  den	  situation	  som	  du	  har	  fundet	  på-‐	  

Forestil	  dig	  forskellige	  persontyper	  

Hvem	  kunne	  du	  forestille	  dig	  var	  brugere	  for	  din	  idé?	  Er	  det	  unge	  eller	  gamle,	  piger	  eller	  drenge?	  Hvad	  går	  
de	  op	  i,	  hvilke	  værdier	  er	  vigtige	  for	  dem.	  Hvis	  du	  har	  behov	  for	  flere	  forskellige	  personer,	  som	  find	  på	  dem.	  
Skriv	  en	  kort	  biografi	  på	  hver	  person	  du	  skal	  bruge.	  

Sørg	  for	  at	  samarbejde	  om	  historierne	  

Sørg	  for	  at	  bruge	  hinanden.	  Vær	  fælles	  om	  at	  skrive	  dem,	  og	  diskuter	  dem	  grundigt.	  Flere	  hoveder	  tænker	  
bedre	  end	  et,	  og	  de	  forskellige	  erfaringer	  og	  baggrunde	  på	  dit	  hold,	  bør	  gøre	  brugerhistorien	  bedre.	  

Hold	  historierne	  simple	  og	  korte	  
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Historierne	  skal	  være	  lette	  at	  forstå.	  Hold	  dem	  korte,	  simple	  og	  præcise.	  Brug	  et	  aktivt	  sprog,	  fokuser	  på	  det	  
som	  er	  vigtigt	  og	  udelad	  det	  information	  som	  ikke	  er	  vigtigt.	  

Brug	  pen	  og	  papir	  

Pen	  og	  Papir	  er	  billigt,	  det	  er	  hurtigt	  og	  det	  gør	  det	  lettere	  at	  samarbejde	  om	  at	  skrive	  brugerhistorien.	  Læg	  
den	  bærbare	  væk,	  og	  find	  post-‐its	  og	  a4	  arket	  frem.	  

Lad	  være	  med	  at	  stole	  alt	  for	  meget	  på	  brugerhistorier	  
Brugerhistorier	  er	  fantastiske,	  men	  de	  er	  trods	  alt	  et	  produkt	  af	  jeres	  fantasi.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  
anerkender	  brugerhistorier	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  tænke,	  mere	  end	  et	  værktøj	  til	  at	  få	  sand	  viden.	  Du	  kan	  
supplere	  med	  andre	  typer	  analyser	  senere.	  

	  

Trykprøvning	  –	  De	  Bono’s	  6	  Tænkehatte	  
Edward	  de	  Bono	  er	  Maltesisk	  professor,	  forfatter,	  innovationsguru	  og	  rådgiver.	  De	  Bono	  har	  skrevet	  57	  
bøger,	  der	  er	  oversat	  til	  27	  sprog.	  Han	  haft	  stor	  indflydelse	  på	  kreativitetsforståelse	  og	  kreative	  processer.	  
De	  Bono	  har	  blandt	  andet	  indført	  “De	  6	  tænkehatte”.	  Det	  er	  givetvist	  på	  grund	  af	  De	  Bono	  at	  vi	  bruger	  
udtrykket	  “at	  have	  nej-‐hatten	  på” 

I	  Danmark	  har	  De	  Bonos	  idéer	  fået	  en	  særlig	  status,	  fordi	  forfatteren	  til	  Den	  Kreative	  Platform,	  Christian	  
Byrge,	  har	  studeret	  under	  De	  Bono.	  Hvis	  din	  undervisning	  i	  kreativitet	  er	  bygget	  op	  omkring	  Den	  Kreative	  
Platform	  (Det	  er	  det	  f.eks.	  hos	  Ung	  Projektmager),	  så	  er	  den	  sandsynligvis	  inspireret	  af	  De	  Bono 

De	  6	  tænkehatte 

Et	  team,	  i	  en	  kreativ	  proces,	  kan	  have	  brug	  for	  et	  værktøj,	  der	  får	  dem	  til	  at	  se	  på	  en	  idé	  fra	  mange	  
forskellige	  sider.	  Når	  man	  har	  de	  forskellige	  hatte	  på,	  skal	  man	  indtage	  bestemte	  roller	  i	  processen,	  og	  disse	  
roller	  lægger	  op	  til	  at	  stille	  bestemte	  typer	  spørgsmål	  og	  til	  at	  have	  bestemte	  holdninger.	  Hver	  af	  de	  seks	  
tænkehatte	  har	  deres	  egen	  farve	  og	  “regler”. 

Til	  kurset	  bruger	  vi	  ikke	  den	  hvide	  og	  blå	  hat. 

 

Hvid	  hat 
Den	  hvide	  hat	  tager	  udgangspunkt	  i	  fakta.	  Find	  fakta	  om	  dit	  emne,	  jo	  mere	  desto	  bedre.	  Vær	  ikke	  kritisk	  
eller	  begejstret,	  men	  neutral.	  Alt	  skal	  med	  -‐	  tal,	  tabeller	  og	  rå	  information.	  Der	  kan	  sorteres	  senere.	  Den	  
hvide	  hat	  er	  hvid	  som	  papir.	  Når	  man	  bærer	  den,	  ser	  man	  på	  information.	  Man	  noterer	  og	  indsamler,	  men	  
er	  ikke	  kritisk.	  Hvis	  informationerne	  er	  modstridende,	  noteres	  alle	  versioner	  parallelt,	  ifølge	  De	  Bono. 

 

Rød	  hat 
Den	  røde	  hat	  ser	  på,	  hvilke	  følelser	  du	  har	  for	  sagen?	  Hvilke	  aspekter	  ved	  sagen	  taler	  til	  dig?	  Hvad	  
begejstrer	  dig?	  Vær	  entusiastisk	  og	  ivrig.	  Den	  røde	  hat	  er	  rød	  som	  ild.	  Den	  fremkalder	  følelser,	  stemninger	  
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og	  intuition	  -‐	  ting	  som	  normalt	  ikke	  er	  tilladt	  i	  en	  seriøs	  diskussion,	  men	  som	  kommer	  ind	  alligevel,	  forklædt	  
som	  logiske	  argumenter.	  Ved	  hjælp	  af	  den	  røde	  hat	  bliver	  følelser	  og	  fornemmelser	  behandlet	  og	  alligevel	  
skilt	  ud	  for	  sig.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  med,	  understreger	  De	  Bono. 

 

Sort	  hat 
Den	  sorte	  hat	  fokuserer	  på	  ulemper	  og	  de	  negative	  sider	  ved	  sagen	  –	  og	  virker	  som	  Djævlens	  advokat.	  Sig:	  
“ja,	  men...”.	  Problematisér	  og	  tag	  den	  bekymrede	  mine	  på.	  Er	  der	  risici	  forbundet	  med	  sagen? 

Den	  sorte	  hat	  er	  sort	  som	  en	  dommers	  tøj.	  Her	  er	  man	  forsigtig	  og	  kritisk.	  Man	  laver	  for	  eksempel	  
risikoanalyser.	  Den	  sorte	  er	  en	  meget	  brugbar	  hat.	  Faren	  er	  overdreven	  brug,	  fordi	  det	  er	  så	  let	  at	  kritisere.	  
Man	  kan	  ikke	  skabe	  fremskridt	  blot	  ved	  at	  være	  kritisk:	  Den	  sorte	  hat	  er	  nyttig	  som	  bremserne	  i	  en	  bil,	  men	  
man	  kan	  ikke	  køre	  ved	  at	  bremse	  alene,	  pointerer	  De	  Bono. 

 

Gul	  hat 
Den	  gule	  hat	  fremhæver	  fordele,	  optimisme,	  muligheder	  og	  de	  positive	  sider	  ved	  sagen.	  Vær	  positiv	  og	  
konstruktiv.	  Hvilke	  perspektiver	  åbner	  sagen,	  og	  hvilke	  værdier	  er	  der	  forbundet	  med	  sagen?	  Hvis	  den	  sorte	  
hat	  er	  præget	  af	  logik	  og	  forsigtighed,	  er	  den	  gule	  optimistisk	  som	  solskinnet.	  Med	  den	  ser	  vi	  optimistisk	  og	  
konstruktivt	  på	  værdier	  og	  fordele	  -‐	  og	  på,	  hvordan	  noget	  er	  muligt.	  Det	  er	  en	  vigtig	  og	  underudviklet	  hat,	  
som	  skaber	  værdisensitivitet.	  Uden	  den	  gule	  hat	  er	  kreativitet	  spild	  af	  tid.	  Jeg	  har	  været	  til	  møder	  hvor	  folk	  
har	  været	  meget	  dygtige	  til	  at	  producere	  idéer,	  men	  hvor	  de	  ikke	  har	  kunnet	  se	  værdien	  i	  dem,	  fortæller	  De	  
Bono. 

 

Grøn	  hat 
Den	  grønne	  hat	  fremhæver	  nye	  idéer	  og	  muligheder,	  utraditionelle	  indfald	  og	  provokationer.	  Vær	  
sprudlende	  og	  kreativ.	  Nu	  er	  alle	  idéer	  gode,	  og	  selv	  de	  mest	  radikale	  forslag	  kan	  indeholde	  noget	  
værdifuldt.	  Hvilke	  muligheder	  er	  der	  i	  sagen? 

Den	  grønne	  hat	  er	  som	  græsset.	  Under	  den	  myldrer	  det	  frem	  med	  kreativitet,	  alternativer,	  nye	  idéer	  og	  
muligheder.	  Alt	  afhænger	  af	  at	  kunne	  se	  muligheder,	  understreger	  De	  Bono. 

 

Blå	  hat 
Den	  blå	  hat	  benyttes	  til	  at	  skabe	  overblik,	  kontrol	  og	  styring.	  Tænk	  over	  din	  tænkning.	  Vurder	  processen	  og	  
organisér	  det	  videre	  forløb.	  Er	  der	  hatte,	  du	  bør	  tage	  på	  igen,	  og	  er	  der	  hatte,	  du	  er	  færdig	  med? 


