
ELEVARK 1: Kreativitet

I den kreative fase skal I finde løsninger på jeres valgte problemstilling. Jo flere løsninger i kommer op med 
jo bedre. Det er vigtigt, at I giver hinanden plads. For frygten for at dumme sig, dræber kreativitet. I skal 
altså ikke vurdere, diskutere eller kritisere hinandens ideer i første omgang. Alle ideer er gode og jo flere jo 
bedre. Det er faktisk helt OK at få skøre ideer. For skøre ideer kan sagtens bane vej for gode og nyskabende 
løsninger. 

Spilleregler
• Jo flere ideer jo bedre. 
• Sig ”Ja, lad mig høre mere” og ikke ”Nej, det kan ikke lade sig gøre”.
• Lad fantasien få frit løb – også for skøre ideer. 

Øvelser der stimulerer kreativitet 
Udvælg én til to af nedenstående øvelser. 

Associér og kombinér på nye måde
Skriv jeres valgte affaldsfraktion ned på et stykke papir og læg det midt på er bord.  Skriv nu – på post it – 
så mange associationer ned som muligt på 3 minutter. Sæt post it lapperne rundt om jeres affaldsfraktion. 
Når de 3 minutter er gået, skal I prøve, om I kan finde nye sammenhænge mellem nogle af jeres associati-
oner. Hvis jeres associationer fx er ”flaske” og ”flaskepost”, så kan en bro måske være, ”at man kan skrive 
vigtige historier om affald på emballage”. 

Fantasi brainstorm
Her skal I brainstorme uden, at I lader jer begrænse af, hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden. Jeres 
ideer må rent faktisk kun kunne lade sig gøre i fantasien. Endnu. For nogle fantastiske og overnaturlige 
ideer bliver jo til virkelighed en dag. En fantastisk idé kunne fx være affald, der selv finder hen til den rigtige 
container. Eller …

Mange synsvinkler
Prøv at se jeres udvalgte problem fra flere vinkler. Start med at finde nogle ideer på jeres problem. Herefter 
kan I fx finde al det følsomme, det negative, det sjove, det besværlige, det nytænkende ved idéen. Eller  
prøve at se jeres idé fra forskellige personers synsvinkler: De personer, der skal arbejde med jeres idé, 
dem der skal betale for jeres idé eller borgerne, der skal følge reglerne i jeres idé. 

Idé-ræs
Tag jeres valgte affaldsfraktion og problemstilling. Prøv nu at få så mange ideer – så hurtigt som muligt. I 
starter med hver jeres stykke papir, og når der er gået 1 minut sender I papiret videre til jeres sidemand, så 
I hele tiden skriver videre på hinandens ideer. Stop, når I har sendt papiret videre 4-5 gange. 


