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S A M M E  M E T O D E R 
–  N Y E  E K S E M P L E R

Aktiviteterne til dette års Innovationsdag bygger på de samme metoder som til 

Skolernes Innovationsdag 2015 Blot indgår der nye eksempler i alle aktiviteterne. 

På den måde er det både nemt og nyt for alle de, der har deltaget tidligere.
!
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I grundskolen er både lærere og elever opfordret til at leve op til nutidens gæl-
dende krav om præstation, resultat og målrettethed. Skolen danner med den nye 
skolereform en mere fasttømret ramme om hverdagen, og elever og lærere ar-
bejder fra i år i stor udstrækning med de nye retningslinjer. Det er guidelines, 
som opleves både frisættende og besnærende. For alle parter gælder det, at ret-
ningslinjerne skal følges lige meget, om man er enig eller ej. 

Det vigtigste redskab vi kan give jer, lærere, og jeres elever er at kunne forholde 
sig konstruktivt til enhver given situation, samt at mestre kunsten „at se mu-
ligheder“. Derfor har vi igen i år på Skolernes Innovationsdag valgt at vægte 
tekniktræning i at tænke ud af boksen og se nye perspektiver i etablerede op-
fattelser. 

Sidste år  var over 27.000 elever tilmeldt Skolernes Innovationsdag. I år håber vi 
på at endnu flere deltager. Tak til jer som deltager for andet år i træk og velkom-
men til jer, som er med for første gang.

Tusind tak for at I er med til at fremelske innovativ tankegang i skolen.
Vi ønsker jer alle en rigtig god og idérig dag!

De bedste hilsner fra 
Experimentariums Innovationsteam

www.skolernesinnovationsdag.dk

Hvorfor ?
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På Skolernes Innovationsdag er målet, at alle elever får styrket deres kreative selvtillid. 
Pointen er, at enhver kan træne sin hjerne til at være mere kreativ og til at få gode ideer, når 
man arbejder målrettet på det. Og med disse kompetencer i bagagen er man et godt skridt 
på vejen til at blive innovativ. 

Aktiviteterne til Skolernes Innovationsdag er udviklet med afsæt i en række af de erkendel-
ser og erfaringer, som forskere og innovatører har gjort inden for de seneste år. Aktiviteter-
ne er skræddersyet til at hjælpe hjernen ud af dens faste „ruter“, så den kan tænke mere 
frit og uden at være tynget af, hvordan man plejer at se på tingene. Aktiviteterne er ikke de 
eneste rigtige svar på hjernetræningsaktiviteter, men de er udvalgt, så de tilsammen giver 
et varieret og sammensat program i en skolekontekst. På skolernesinnovationsdag.dk kan 
du se en instruktionsvideo om aktiviteterne, og på side 22-23 kan du læse om den faglige 
baggrund.

På Skolernes Innovationsdag kommer du og eleverne til at arbejde med innovation som en 
tænke- og handlemåde, der kan fremelskes i ethvert individ. Aktiviteterne har samme form 
som sidste år, blot med nyt indhold. Det gør det nemmere for alle jer, der deltager for anden 
gang. Der er ikke noget krav om, at de ideer, eleverne får på Skolernes Innovationsdag, skal 
omsættes til noget konkret. Det er et tilstrækkeligt udbytte for eleverne, at de har mærket 
deres egen kreativitet. For det vigtige er at give børn og unge nogle redskaber, som ruster 
dem til at forholde sig konstruktivt til forskellige situationer. 

Det er ambitionen, at Skolernes Innovationsdag bliver for 
hjernen, hvad Skolernes Motionsdag er for kroppen. Når 

eleverne har afsluttet dagen, skal de mærke en 
styrket kreativ selvtillid og en tro på, at de kan træ-

ne sig selv i at tænke nyt – igen og igen. 

IDEERNE STARTER HER

Hvis du har lyst til at vide mere 

om innovation, og hvis du og 

eleverne vil arbejde videre efter  

Skolernes Innovationsdag, kan du finde 

masser af baggrundsmateriale og  

ekstra aktiviteter i ressourcerummet på 

wwww.skolernesinnovationsdag.dk 
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Om forløbet
Den overordnede ramme for dagen handler om at træne sin 
hjerne. For at understrege dette kan du vælge at skabe et 
træningsunivers som fx et fitnesscenter – blot for hjernen. 
I et fitnesscenter kan alle træne deres kroppe – ud fra helt 
forskellige forudsætninger – på præcist de samme maski-
ner. På Skolernes Innovationsdag kan eleverne tilsvarende 
træne deres hjerner via aktiviteter, som i princippet er de 
samme til indskolingen og mellemtrinnet/udskolingen. 

Aktiviteter
Der er fire forskellige typer af aktiviteter på Skolernes Inno-
vationsdag:

♥  
Velkomst til og afslutning på dagen. 

  
Hjernekonditest – hvor eleverne tester deres evne til 
at få usædvanlige ideer. 

  
Træningsaktiviteter – hvor eleverne fordyber sig i 
idégenerering.

  
Energizers – hvor eleverne øver sig i innovative 
tænkemåder og får fornyet energi.

Aktiviteterne er de samme til indskolingen og mellemtrin-
net/udskolingen, men udførelsen af aktiviteterne og udbyt-
tet af dem vil være forskelligt på de tre niveauer. Alle aktivi-
teter udføres i makkerpar, bortset fra hjernekonditestene.

Aktiviteterne har samme form som sidste år, blot med nyt 
indhold. Det gør det nemmere for alle jer der deltager for 
anden gang.

Der skal tages tid på alle aktiviteterne. Eleverne vil måske 
opleve, at der er for lang tid til nogle af aktiviteterne. Men 
hér er det vigtigt at blive ved og ved, indtil tiden er gået! For 
eleverne vil sandsynligvis opdage, at når de tvinger deres 
hjerner til at blive ved og ved med at tænke i ideer, så kom-
mer de forbi de indlysende ideer, og der dukker uventede og 
nogle gange overraskende ideer op. Dette stimulerer endvi-
dere elevernes evne til fordybelse og koncentration

Aktiviteterne er nøjere beskrevet på side 10-21.

Modellen  viser det overordnede forløb i Skolernes Innovationsdag. Hvis du ønsker, at dine elever skal have et kortere 

forløb, kan du fravælge en energizer og en træningsaktivitet. Vær opmærksom på, at det er bedst at skifte mellem træ-

ningsaktiviteter og energizers.

Velkommen

Afslutning

Hjernekonditest
Hjernekonditest

♥

♥

Energizers
Egenskabs-stafet (E1)

Spørge-dans (E2)

Energi-figurer (E3)

Grine-gymnastik (E4) 

Træningsaktiviteter
Kombi-work-out (T1)

Skitse-ping-pong (T2) 
Tegn og modelér

Udskiftningsløb (T3)

E1
T1

T2

T3

E2

E3

E4
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Varighed
Skolernes Innovationsdag kan afvikles, uden at eleverne 
har forberedt sig på forhånd. Vi har tilrettelagt et forløb, 
som varer 2-3 klokketimer inkl. en pause og tid til skiftet 
mellem aktiviteterne. Hvis du ønsker, at dine elever skal 
have et kortere forløb, kan du fravælge en energizer og en 
træningsaktivitet. 
Kopiark og materialer
Til de fleste aktiviteter hører et eller flere kopiark. De er ind-
delt i hhv. kopiark til indskolingen og kopiark til mellemtrin-
net/udskolingen. Til nogle af aktiviteterne hører desuden 
andre materialer. Du finder kopiarket til download på hjem-
mesiden under 'lærervejledning', som enten kan printes 
eller bruges på en Ipad eller en tablet. Hvis kopiarkene bru-
ges digitalt, anbefaler vi, at eleverne noterer resultaterne i 
en blok ved siden af, og at diplomet printes. Materialelisten 
findes på side 9. Der vil maximalt være udgifter for omkring 
200 kr. pr. klasse. 
På side 24-26 finder du tre historier fra det virkelige liv, som 
du kan bruge til at perspektivere elevernes arbejde med at 
udvikle deres evne til at få ideer. Historierne kan illustrere, 
at idéprocesser kan føre til store ting. 

Vi anbefaler, at du lægger alle materialer og kopiark klar, 
inden eleverne kommer. I løbet af innovationsdagen produ-
cerer eleverne en masse ideer via kopiarkene og de andre 
materialer. Dem kan I løbende udstille for at visualisere, 
hvordan ideerne udfolder sig.

Lokaler
Aktiviteterne er tilrettelagt, så de kan udføres af en klasse i 
et klasseværelse. I starten af dagen får eleverne et person-
ligt „hjernetræningskort“. De udfylder kortet, efterhånden 
som de gennemfører træningsaktiviteterne. I slutningen af 
dagen får eleverne overrakt diplomer. Hvis flere klasser på 
din skole er tilmeldt Skolernes Innovationsdag, kan udleve-
ring af hjernetræningskort og diplom fx foregå i gymnastik-
salen for alle klasser.

Påklædning
Hvis du vælger at lægge særlig vægt på hjernetrænings- 
metaforen, kan du aftale med eleverne, at I møder op i træ-
ningstøj og medbringer en flaske vand.

Kontakt
Hvis I har spørgsmål til dagen kan I maile dem til: webma-
ster@experimentarium.dk. Her modtager vi også meget 
gerne billeder og kommentarer fra jeres innovationsdag.
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Indskolingen
Forløbet for indskolingen er lærerstyret. Vi anbefaler, 
at der er to lærere pr. indskolingsklasse. Alle makkerpar 
arbejder med de samme aktiviteter på samme tid.

Forløb for indskolingen:
1.  Du byder velkommen, uddeler hjernetræningskort og inddeler 

eleverne i makkerpar.
2.  Klassen arbejder med test, træningsaktiviteter og energizers: Du 

introducerer aktiviteterne én ad gangen og styrer tiden, imens 
makkerparrene arbejder. Efter hver aktivitet samler du op på 
elevernes arbejde og hjælper dem med at skrive tal og krydse 
aktiviteterne af på hjernetræningskortene.

3. Du afrunder dagen og deler diplomer ud. 

Lærerens rolle
Eleverne har behov for vejledning for at få et godt udbytte af aktiviteterne. 
Lærerrollen er tænkt forskellig, afhængig af om du underviser indskolingen eller 
mellemtrinnet og udskolingen. 

Mellemtrinnet/udskolingen
I forløbet for mellemtrinnet/udskolingen er eleverne mere selvkørende, 
og makkerparrene arbejder hver for sig. Her er tanken, at du på forhånd 
indretter lokalet med „aktivitets-stationer“, hvor materialer og kopiark er 
gjort klar. Der er lavet særlige kopiark til mellemtrinnet/udskolingen, så 
de selv kan læse, hvordan aktiviteterne skal udføres.

Forløb for mellemtrinnet/udskolingen:
1.  Du byder velkommen, uddeler hjernetræningskort og inddeler 

eleverne i makkerpar.
2.  Du introducerer, styrer og tager tid på „Start-hjernekonditesten“.
3.  Makkerparrene arbejder med træningsaktiviteter og energizers: 

Du giver en kort introduktion til samtlige aktiviteter for hele 
klassen. Herefter styrer makkerparrene i høj grad arbejdet med 
udgangspunkt i de kopiark, der knytter sig til aktiviteterne. 
Eneste binding er, at de skiftevis skal arbejde med energizers og 
trænings aktiviteter. Eleverne tager selv tid på aktiviteterne, og hér 
skal de måske mindes om, at de ikke må stoppe før tid. De kan fx 
tage tid med deres mobiltelefoner. Eleverne registrerer selv deres 
resultater på hjernetræningskortene.

4. Du introducerer, styrer og tager tid på „Slut-hjernekonditesten“.
5. Du afrunder dagen og deler diplomer ud. 
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Materialer til Skolernes Innovationsdag

H U S K  I N D E N  D A G E N
• Se instruktionsvideoen om Skolernes Innovationsdag på  
 www.skolernesinnovationsdag.dk
• Læs denne lærervejledning

• Print kopiark og find øvrige materialer

• Prøv aktiviteterne selv, evt. blot udsnit af dem

• Book lokale

• Indret lokalet og gør alle materialer klar 

!
Materialer til indskolingen

*  Kopiark til indskolingen.  
De er markeret sådan: 

* Stopur til læreren

* Blyanter

*  Mindst 8-10 genstande til hvert mak-
kerpar. Det kan være helt almindelige 
ting, som lige er ved hånden, fx blyant, 
elastik, kridt, bog, trøje, madkasse, 
hue, kop, bælte o.lign. Makkerparrene 
behøver ikke at få de samme ting.

* Modellervoks – en klump til hver elev

* Et æble til hver elev 

Materialer til 
mellemtrinnet/udskolingen

*  Kopiark til mellemtrinnet/ 
udskolingen.  
De er markeret sådan: 

*  Stopur til hvert makkerpar,  
evt. elevernes mobiltelefoner

* Blyanter

*  Mindst 8-10 genstande til hvert makkerpar. Det kan 
være helt almindelige ting, som lige er ved hånden, 
fx blyant, elastik, kridt, bog, trøje, madkasse, hue, 
kop, bælte o.lign. Makkerparrene behøver ikke at få 
de samme ting.

* Modellervoks – en klump til hver elev 

* Et æble til hver elev 

Beskrivelse af aktiviteterne
I det følgende beskrives alle aktiviteterne til Skolernes Innovationsdag. Ved hver aktivitet beskrives, hvad aktiviteten 
drejer sig om, samt hvordan aktiviteten udføres i hhv. indskolingen og mellemtrinnet/udskolingen. Aktiviteterne er: 

• Velkomst
• Start-hjernekonditest
• Egenskabs-stafet 
• Kombi-work-out 
• Spørge-dans
• Skitse-ping-pong  
• Energi-figurer
• Udskiftningsløb 
• Grine-gymnastik 
• Slut-hjernekonditest
• Afslutning

♥♥R
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Velkomst ♥
Om aktiviteten
Her bydes eleverne velkommen til Skolernes Innovationsdag. De skal have at vide, at de skal prøve en 
masse forskellige hjernetræningsaktiviteter, som kan gøre deres hjerner mere idérige og kreative. Alle 
hjerner kan nemlig blive bedre til at få ideer – hele livet. Så det er bare om at komme i gang. 

Indskolingen

1.  Du byder velkommen og introducerer dagens 
formål og program.

2.  Eleverne får udleveret hjernetræningskort og 
inddeles i makkerpar.

Materialer

*  Kopiark 1 til indskolingen med hjernetrænings-
kort til alle elever. Kan med fordel printes på 
kraftigt papir.

Mellemtrinnet/udskolingen

1.  Du byder velkommen og introducerer  
dagens formål og program.

2.  Giv eleverne et overblik over dagen. Fortæl 
dem, at nogle af aktiviteterne kan virke banale, 
men her skal man ikke tage fejl – flere af aktivi-
teterne bruges også af professionelle idémage-
re, når de skal arbejde kreativt og innovativt.

3.  Fortæl også, at der skal tages tid på alle aktivi-
teterne, og at det godt kan virke, som om der er 
for lang tid til nogle af aktiviteterne. Hér er det 
vigtigt at blive ved og ved, indtil tiden er gået! 
For eleverne vil sandsynligvis opdage, at når de 
tvinger deres hjerner til at blive ved og ved med 
at tænke i ideer, så kommer man forbi de indly-
sende ideer, og der dukker uventede og nogle 
gange overraskende ideer op.

4.  Eleverne får udleveret hjernetræningskort og 
inddeles i makkerpar.

Materialer

*  Kopiark 1 til mellemtrinnet/udskolingen med 
hjernetræningskort til alle elever. Kan med for-
del printes på kraftigt papir. 

15 min
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Start-hjernekonditest 
Om aktiviteten
I hjernekonditesten gælder det om at få mange og usædvanlige ideer. Eleverne skal  
prøve at tænke i usædvanlige retninger og få så mange ideer som muligt til anvendelse af et 
stykke a4-papir. I slutningen af innovationsdagen gentages hjernekonditesten.

Kreativitetsforskningen peger på, at kreativitet og opfindsomhed kan måles ved at se, hvor 
mange usædvanlige ideer, man kan få i forhold til en helt konkret ting. Aktiviteten er enkel og 
alligevel en af de mest brugte tests til at måle kreativitet. Når man skal komme på anderledes 
ting at bruge genstanden (a4-papiret) til, kræver det, at man aktiverer associationer i hjernen 
og samtidig prøver at se forbindelser mellem disse. Begge dele menes at være helt centrale 
egenskaber for kreativitet. Pointen er også, at det ikke er den bedste fremgangsmåde at 
prøve at finde på blot én god ide. I stedet skal man øve sig i at komme med mange ideer. 
For jo flere ideer man kan få, jo mere kreativ og innovativ har man mulighed for at være.

Indskolingen

1.  Eleverne sætter sig i en rundkreds, og du intro-
ducerer opgaven: De skal skiftes til at komme 
med usædvanlige ideer til, hvad et stykke 
a4-papir kan bruges til.

2. Du starter stopuret, og eleverne går i gang.
3.  Du skriver alle ideerne op på tavlen. Du stopper 

aktiviteten efter 3 minutter.
4.  Til sidst tæller du alle ideerne og viser eleverne, 

hvor de skal notere tallet på deres hjernetræ-
ningskort.

Materialer

* Stopur til læreren

Mellemtrinnet/udskolingen

1. Eleverne arbejder individuelt.
2.  Du introducerer opgaven: Eleverne skal skrive 

så mange usædvanlige ideer som muligt til, 
hvad et stykke a4-papir kan bruges til. 

3.  Eleverne får kopiark 2 til mellemtrinnet/udsko-
lingen. 

4. Du starter stopuret, og eleverne går i gang. 
5. Du stopper aktiviteten efter 3 minutter.
6.  Til sidst tæller eleverne deres ideer og noterer 

antallet på hjernetræningskortet.

Materialer

* Kopiark 2 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til læreren

* Blyanter

3 min
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Egenskabs-stafet 

Om aktiviteten
I Egenskabs-stafetten skal eleverne træne deres evne til at se mange egenskaber ved en ting, for på den måde at åbne for 
kreativitet. Det gælder om at kunne se bort fra tingens umiddelbare funktion. Eksempelvis bruges et glas jo til at drikke af 
(funktion), mens egenskaberne kan være fx „hård“, „rummelig“, „gennemsigtig“ eller „skrøbelig“.
For de små kan det være svært at skelne mellem funktion og egenskaber. Derfor er det helt OK, hvis de kun nævner tingenes 
funktioner. De store elever kan evt. få at vide, at de skal tænke i tillægsord og ikke udsagnsord, når de skal finde på tingenes 
egenskaber.

Indskolingen
 

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.  Makkerparret får mindst 10 forskel-

lige ting. De lægges i en pose, der 
sættes på gulvet.

3.  Eleverne står overfor hinanden med 
tre skridts afstand. Elev A elev står ved siden af 
posen med ting. 

4.  Elev A vælger en genstand, fx en blyant, og skal 
nu tage tre skridt hen mod sin makker. For hvert 
skridt skal elev A sige en egenskab ved sin gen-
stand højt. 

5.  Efter tre skridt/egenskaber, er elev A henne ved 
elev B, som overtager genstanden.

6.  Nu skal elev B tage tre skridt hen mod posen 
med ting – og igen må elev B først tage et 
skridt, når han har nævnt en egenskab ved gen-
standen. 

7.  Herefter tager elev B en ny genstand, og det 
starter forfra. 

8.  Hvert makkerpar giver eksempler på nogle af 
deres forslag til egenskaber, og du hjælper 
eleverne med at sætte kryds på deres hjerne-
træningskort. 

Materialer

* Stopur til læreren

*  En pose med mindst 8-10 genstande til hvert 
makkerpar. Det kan være helt almindelige ting, 
som lige er ved hånden, fx blyant, elastik, kridt, 
bog, trøje, madkasse, hue, kop, bælte o.lign. 
Makkerparrene behøver ikke at få de samme 
ting.

Mellemtrinnet/udskolingen
 

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.  Makkerparret får mindst 10  

forskellige ting. De lægges i en  
pose, der sættes på gulvet.

3.  Eleverne står overfor hinanden med  
tre skridts afstand. Elev A elev står ved siden  
af posen med ting. 

4.  Elev A vælger en genstand, fx en blyant og skal 
nu tage tre skridt hen mod sin makker. For hvert 
skridt skal elev A nævne en egenskab ved sin 
genstand.

5.  Elev B skriver løbende egenskaberne på kopiark 
3.

6.  Efter tre skridt/egenskaber, er elev A henne ved 
elev B, som overtager genstanden, og elev A 
overtager kopiarket.

7.  Nu skal elev B tage tre skridt hen mod posen 
med ting – og igen må elev B først tage et 
skridt, når han har nævnt en egenskab ved gen-
standen. Elev A skriver på kopiarket.

8.  Herefter tager elev A en ny genstand, og det 
starter forfra. Elev A og B skiftes indtil tiden er 
gået.

9.  Eleverne skriver antallet af ideer (egenskaber) 
på deres hjernetræningskort.  

Materialer

* Kopiark 3 og 4 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til hvert makkerpar

* Blyanter

*  En pose med mindst 8-10 genstande til hvert 
makkerpar. Det kan være helt almindelige ting, 
som lige er ved hånden, fx blyant, elastik, kridt, 
bog, trøje, madkasse, hue, kop, bælte o.lign. 
Makkerparrene behøver ikke at få de samme ting.

10 min
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Kombi-work-out  

Om aktiviteten
Her trænes evnen til at få ideer ved at kombinere naturens og forskellige genstandes egenskaber. Det 
åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder og anderledes ideer. Tænk hvis man fx kunne få en stol til 
at skifte farve, efter hvor stille man sidder – inspireret af kamæleonens evne til at skifte farve. 

Der er meget inspiration at hente i naturen, når der skal tænkes i idéudvikling. Det er en metode, som bl.a. dygtige 
designere og ingeniører benytter sig af. Hajen er et godt eksempel på, at naturen har inspireret til design af et nyt 
materiale: Fastskin. Det er en svømmedragt, som er designet til at skabe meget mindre modstand i vandet. Dette har 
medført, at svømmere har slået den ene rekord efter den anden de seneste år. Et andet eksempel er lotusblomsten, 
som er selvrensende og derfor altid ren. Dette har inspireret udvikling af selvrensende vinduer og maling.

Indskolingen

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.  Eleverne skal se på billederne  

på kopiark 2 til indskolingen,  
der viser egenskaber fra naturen.

3.  Derefter tager eleverne et genstandskort, der er 
klippet ud af kopiark 3. Nu skal de bruge natu-
rens egenskaber til at udvikle genstanden på 
genstandskortet. 

4.  Når eleverne ikke har flere ideer til at udvikle 
genstanden, skal de tage et nyt genstandskort 
og starte forfra. Sådan fortsættes, indtil tiden er 
gået.

5.  Til sidst giver eleverne eksempler på deres ide-
er, og du hjælper eleverne med at sætte kryds 
på hjernetræningskortet.

Materialer

* Stopur til læreren

*  Kopiark 2 og 3 til indskolingen (kopiark 3 inde-
holder genstandskort, som skal klippes ud)

Mellemtrinnet/udskolingen
  

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.  Eleverne skal se på billederne  

på kopiark 5 til  
mellemtrinnet/udskolingen,  
der viser egenskaber fra naturen. 

3.  Derefter tager eleverne et genstandskort, der 
er klippet ud af kopiark 6. Nu skal de bruge 
naturens egenskaber til at udvikle genstanden 
på genstandskortet. De kan prøve at overføre 
egenskaber fra flere planter og dyr til den  
samme genstand. 

4.  Eleverne snakker også om, hvem der kunne 
synes, at deres „nyskabelser“ er gode.

5.  Undervejs skrives ideerne på kopiark 6 til  
mellemtrinnet/udskolingen. 

6.  Når eleverne ikke har flere ideer, skal de tage  
et nyt genstandskort og starte forfra. Sådan  
fortsættes, indtil tiden er gået. 

7.  Til sidst skriver eleverne antallet af ideer ned  
på deres hjernetræningskort. 

Materialer

*  Kopiark 5, 6 og 7 til mellemtrinnet/udskolingen 
(kopiark 6 indeholder genstandskort, som skal 
klippes ud)

* Stopur til hvert makkerpar

* Blyanter

15 min
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Spørge-dans 

Om aktiviteten
Aktiviteten træner den åbenhed og nysgerrighed, som er central for at kunne skabe innovationer. Evnen 
til at spørge „hvorfor“ er også en teknik, som verdens bedste innovatører bruger. En vigtig og svær 
opgave er ikke at finde det rette svar, men at stille det rette spørgsmål. Innovatører ignorerer ofte de 
„lette spørgsmål“ og går direkte efter de skøre og dem, som udfordrer status quo. At stille spørgsmål er 
ofte den kreative katalysator til andre opdagelsesevner såsom at observere og eksperimentere. 

Indskolingen

1. Eleverne arbejder i makkerpar. 
2.  Eleverne kigger på billedet på  

kopiark 4 og tænker på, hvad der undrer dem. 
3.  Nu skiftes de til at stille et spørgsmål, der star-

ter med „hvorfor“. De skal ikke svare på spørgs-
målene! Pointen er, at eleverne skal finde på 
så mange spørgsmål som muligt – gerne både 
skøre, overraskende og vilde. 

4.  Hver gang en elev stiller et nyt spørgsmål, skal 
han lave et dansetrin. 

5.  Eleverne skal blive ved med at finde på spørgs-
mål, indtil tiden er gået. 

6.  Spørg til sidst eleverne, hvilke spørgsmål de 
kunne finde på. Og hjælp dem med at sætte 
kryds ved aktiviteten på deres hjernetrænings-
kort. 

Materialer

* Kopiark 4 til indskolingen

* Stopur til læreren

Mellemtrinnet/udskolingen
  

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.  Eleverne kigger på billedet på kopiark 8  

og tænker på, hvad der undrer dem. 
3.  Nu skal de skiftes til at stille et spørgsmål, der 

starter med „hvorfor“. De skal ikke svare på 
spørgsmålene! Pointen er, at eleverne skal finde 
på så mange spørgsmål som muligt – gerne 
både skøre, overraskende og vilde.

4.  Hver gang en elev stiller et nyt spørgsmål, skal 
han lave et dansetrin og sætte en streg på ko-
piarket. 

5.  Eleverne skal blive ved med at finde på spørgs-
mål. 

6.  Til sidst skriver eleverne antallet af spørgsmål 
på hjernetræningskortet. 

Materialer

* Kopiark 8 og 9 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til hvert makkerpar

* Blyanter

5 min



15 PROJEKTET ER UDARBEJDET AF EXPERIMENTARIUM MED STØTTE FRA
 INDUSTRIENS FOND OG UNDERVISNINGSMINISTERIETS UDLODNINGSMIDLER

Skitse-ping-pong   

Om aktiviteten
Aktiviteten træner evnen til at bygge videre på andres ideer ved hhv. at tegne og modellere. Aktiviteten 
træner også evnen til ikke at hænge fast i den „første idé“. Endelig træner aktiviteten elevernes evne 
til at samarbejde uden ord og idéudvikle ved brug af de ikke-sproglige dele af hjernen. 

Der er to dele i denne træningsaktivitet: „Tegne-ping-pong“ og „Modellervoks-ping-pong“.
Eleverne arbejder i makkerpar og må ikke tale sammen under aktiviteten. Det 
er ikke vigtigt, hvor perfekte tegningerne og figurerne ser ud. 

„Modellervoks-ping-pong“ kan droppes, hvis oprydningen vurderes at tage for lang tid 
og derved ødelægge elevernes forløb. Det gælder især for indskolingen.
 

Indskolingen

Tegne-ping-pong (5 min)

1.  Begge elever i makkerparret får kopiark 5 til 
indskolingen med en krusedulle på. Nu starter 
de begge på at tegne videre på krusedullen. 

2.  Efter 15 sekunder bytter de. Mind dem om, at de 
ikke må tale sammen!

3.  Nu tegner de helt frit videre på hinandens teg-
ninger. 

4.  Efter 15 sekunder bytter de igen. Og sådan 
fortsætter aktiviteten med så mange skift, som 
eleverne har koncentration til – men gå efter at 
få aktiviteten til at køre i mindst 6-8 runder. 

5.  Til sidst fortæller makkerne hinanden, om de 
ideer, de fik – og hvorfor. 

6.  Eleverne sætter et kryds på deres hjernetræ-
ningskort. 

Modellervoks-ping-pong (10 min)

1.  Eleverne får at vide, at de skal udforme fremti-
dens penalhus, som kan mange flere og (måske) 
seje og skøre ting, end penalhuset kan i dag. 

2.  Begge elever får en modellervoks-klump. De 
skal starte med at forme penalhuset af halvde-
len af klumpen. Så har de den anden halvdel til 
at give penalhuset særlige egenskaber.

3.  Efter 30 sekunder bytter de. Mind dem om, at de 
ikke må tale sammen!

4.  Nu modellerer eleverne videre på hinandens 
„penalhuse“. 

5. Efter 30 sekunder bytter de igen. 
6.  Der kan foretages så mange skift, som eleverne 

har koncentration til – men gå efter at få aktivi-
teten til at køre i mindst 6-8 runder. 

7.  Til sidst fortæller eleverne hinanden om de 
ideer de fik og hvorfor. 

8.  Eleverne sætter et kryds på deres hjernetræ-
ningskort. 

Materialer

* Kopiark 5 til indskolingen

* Stopur til læreren

* Blyanter

* Modellervoks – en klump til hver elev

5 min

10 min

+
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Mellemtrinnet/udskolingen
  

Tegne-ping-pong (5 min)

1.  Begge elever i makkerparret får kopiark 10 til 
mellemtrinnet/udskolingen med en krusedulle 
på. Nu starter de begge på at tegne videre på 
krusedullen. 

2.  Efter 15 sekunder bytter de. Mind dem om, at de 
ikke må tale sammen! (OBS: For mellemtrinnet/
udskolingen er tidtagningen her en lidt større 
udfordring end ved de andre aktiviteter). 

3.  Nu tegner de helt frit videre på hinandens teg-
ninger. 

4.  Efter 15 sekunder bytter de igen. Og sådan 
fortsætter aktiviteten med så mange skift, som 
eleverne har koncentration til – gå efter at få 
aktiviteten til at køre i mindst 6-8 runder. 

5.  Til sidst fortæller makkerne hinanden om de 
ideer de fik og hvorfor. 

6.  Eleverne sætter et kryds på deres hjernetræ-
ningskort. 

Modellervoks-ping-pong (10 min)

1.  Eleverne får at vide, at de skal udforme fremti-
dens penalhus, som kan mange flere og (måske) 
seje og skøre ting, end penalhuset kan i dag. 

2.  Begge elever får en modellervoks-klump. De 
skal starte med at forme halvdelen af klumpen. 
Så har de den anden halvdel til at give penalhu-
set særlige egenskaber.

3.  Efter 30 sekunder bytter de. Mind dem om at de 
ikke må tale sammen! (OBS: For mellemtrinnet/
udskolingen er tidtagningen her en lidt større 
udfordring end ved de andre aktiviteter).

4.  Nu modellerer eleverne videre på hinandens 
„penalhus“. 

5. Efter 30 sekunder bytter de igen. 
6.  Der kan foretages så mange skift, som eleverne 

har koncentration til – men gå efter at få aktivi-
teten til at køre i mindst 6-8 runder. 

7.  Til sidst fortæller eleverne hinanden om de 
ideer de fik og hvorfor. 

8.  Eleverne sætter et kryds på deres hjernetræ-
ningskort. 

Materialer

* Kopiark 10 og 11 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til hvert makkerpar

* Blyanter

* Modellervoks – en klump til hver elev
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Energi-figurer  

Om aktiviteten
Denne aktivitet skal give eleverne et break, hvor de får lidt at spise på en utraditionel måde. 

Fra naturens side er hjernen glad for rutiner. Det sparer mental energi, fordi der opstår „genveje“ via 
sammenkædning mellem hjerneceller, når vi gør ting på samme måde igen og igen. Det sker ved, at der 
skabes forbindelser mellem hjerneceller, der ofte er aktiveret samtidig. Dette princip er kendt indenfor 
hjerneforskningen som: „Neurons that fire together, wire together“. Selvom vi selvfølgelig gerne vil spare 
energi, er det dog ikke altid det bedste for kreativiteten. Når vi gør noget på helt nye måder, aktiverer vi andre 
baner i hjernen, end vi plejer at gøre, og det fremtvinger nye kredsløb. Disse nye forbindelser kan være med 
til at åbne vores bevidsthed for nye muligheder og nye tanker og dermed flere nye og originale ideer. 

Indskolingen

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2. Hver elev får et æble.
3.  Nu skal de prøve at lege „billedhuggere med 

munden“. De skal bide et dyr ud af deres æble 
og skabe en lille figur.

4.  Eleverne kan evt. tage et billede af æble-dyrene, 
som kan printes og hænges op senere. 

5.  Til sidst sætter eleven et kryds på hjernetræ-
ningskortet. 

Materialer

* Et æble til hver elev

* Stopur til læreren

Mellemtrinnet/udskolingen
  

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2. Hver elev får et æble.
3.  Nu skal de prøve at lege „billedhuggere med 

munden“. De skal bide et dyr ud af deres æble 
og skabe en lille figur.

4.  Eleverne kan evt. tage et billede af æble-dyrene, 
som kan printes og hænges op senere. 

5.  Til sidst sætter eleven et kryds på hjernetræ-
ningskortet. 

Materialer

* Kopiark 12 til mellemtrinnet/udskolingen 

* Et æble til hver elev 

* Stopur til hvert makkerpar

5 min
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Udskiftningsløb 
Om aktiviteten
Denne aktivitet handler om at se anderledes på noget velkendt. Eleverne skal fjerne 
elementer fra de velkendte „universer“ og besvare spørgsmål som: Hvad nu hvis restauranten 
var i det ydre rum, hvordan ville man så tilberede maden? På den måde trækker de på 
associationer og tvinges til at tage stilling til de ting, vi tager for givet. Det kræver, at hjernen 
tænker i nye kombinationer og baner. Her er det vigtigt at blive opmærksom på, at man 
holder sin kritik tilbage, så længe man søger efter ideer, også selvom de forekommer lidt 
dårlige. Først bagefter skal man sætte ind med konstruktiv kritik. Sagt på en anden måde, så 
dukker ideerne lettere op, når vi er ikke-dømmende.

Indskolingen

1. Eleverne arbejder i makkerpar. 
2.  Eleverne arbejder med kopiark 6, 7 og 8,  

der viser delelementer af en restaurant, et skib 
og en svømmehal. 

3.  Eleverne prøver at erstatte hvert element på ko-
piarket med noget nyt. Hvad kunne svømmeren 
fx have på, for at svømme hurtigere?

4.  Eleverne skal prøve at komme på flere ideer til 
hvert element. De må gerne tage sig god tid til 
at snakke tingene igennem. 

5.  Spørg til sidst eleverne, hvilke ideer de kunne 
finde på. Og hjælp dem med at sætte kryds ved 
aktiviteten på deres hjernetræningskort. 

Materialer

* Kopiark 6, 7 og 8 til indskolingen

* Stopur til læreren

Mellemtrinnet/udskolingen
  

1. Eleverne arbejder i makkerpar. 
2.  Eleverne arbejder med kopiark  

13, 14 og 15, der viser delelementer  
af en restaurant, et skib og en svømehal. 

3.  Eleverne prøver at erstatte hvert element på ko-
piarket med noget nyt. Hvad kunne svømmeren 
fx have på, for at svømme hurtigere?

4.  Eleverne skal prøve at komme på flere ideer til 
hvert element. De må gerne tage sig god tid til 
at snakke tingene igennem.

5.  Undervejs skrives ideerne på kopiark 16 til mel-
lemtrinnet/udskolingen.

6.  Eleverne skal vurdere, hvilke konsekvenser 
deres idé får for helheden, og hvem der kunne 
synes, at „nyskabelserne“ er gode. 

7.  Til sidst skriver eleverne det samlede antal af 
ideer ned på deres hjernetræningskort. 

Materialer

* Kopiark 13-17 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til hvert makkerpar

* Blyanter

15 min
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Grine-gymnastik  

Om aktiviteten
Denne aktivitet handler om at åbne op for de dårlige ideer. Det kan godt føles mærkeligt og grænseoverskridende. 
Det vigtige er at øve sig i ikke at dømme hinandens ideer ude, og at ideerne gerne må være vilde. Hvis man får mange 
dårlige ideer betyder det, at man også får mange gode ideer. Når man er kreativ, er det vigtigt, at man ikke holder 
noget tilbage – heller ikke de dårlige ideer. Ofte tør man ikke sige sin idé højt, fordi man ikke tror, den er god nok. 
Men en dårlig idé aktiverer også associationer i hjernen. Disse er ofte anderledes end dem fra gode ideer, fordi de 
er mindre oplagte. Dårlige ideer kan derfor have nye og banebrydende elementer i sig. Andre gange kan det være 
nødvendigt at komme forbi de dårlige ideer, så man kan se, hvorfor de gode ideer overhovedet er gode. Ofte kan 
man få en fornemmelse af, hvor den gode idé befinder sig ved at blive bevidst om dens negative modsætning. 

Indskolingen

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.  Eleverne skal forestille sig,  

at deres værelser roder vildt 
meget.

3.  Nu skal de skiftes til at komme  
på dårlige løsninger til at få værelset pænt 
igen. 

4.  Hver gang en elev kommer på en dårlig idé, skal 
de begge grine af ideen. De skal prøve at grine 
på forskellige måder for hver dårlig idé, fx som 
julemanden, som en mus, et æsel, eller som 
deres far eller mor.

5.  Her kan du give et eksempel på en rigtig dårlig 
idé. Det kan fx være: Jeg ville hive alt ned 
på gulvet og samle det i en bunke. Du kan 
også give et par eksempler på, hvordan man 
kan grine på forskellige måder. Det er vigtigt, at 
du siger til eleverne, at her er det OK at grine af 
ideerne. Det er nærmest uhøfligt ikke at grine.

6.  I kan lave flere runder af aktiviteten med andre 
scenarier: Eleverne kan forestille sig, at de er 
i en bjørnehule, hvor bjørnen lige er vågnet 
eller...

7.  Spørg til sidst eleverne, hvilke ideer de kunne 
finde på. 

8.  Eleverne sætter kryds ved aktiviteten på hjerne-
træningskortet. 

Materialer

* Stopur til læreren

Mellemtrinnet/udskolingen
  

1. Eleverne arbejder i makkerpar.
2.    Eleverne skal forestille sig,  

at deres værelser roder vildt meget. 
3.  Nu skal de skiftes til at komme  

på dårlige løsninger til at få værelset pænt 
igen. 

4.  Hver gang en elev kommer på en dårlig idé, skal 
de begge grine af ideen. De skal prøve at grine 
på forskellige måder for hver dårlig idé, fx som 
julemanden, som en mus, et æsel, eller som 
deres far eller mor.

5.  Her kan du gå foran som lærer og komme med 
et eksempel på en rigtig dårlig idé. Det kan fx 
være: Jeg ville hive alt ned på gulvet og 
samle det i en bunke.. Du kan også give et 
par eksempler på, hvordan man kan grine på 
forskellige måder. Det er vigtigt, at du siger til 
eleverne, at her er det OK at grine af ideerne. 
Det er nærmest uhøfligt ikke at grine.

6.  I kan lave flere runder af aktiviteten med andre 
scenarier: Eleverne kan forestille sig, at de er i 
en bjørnehule, hvor bjørnen lige er vågnet eller...

7. Eleverne skriver deres ideer ned på kopiark 18. 
8.  Eleverne skriver antallet af ideer ned på kopi-

arket. 

Materialer

* Kopiark 18 og 19 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til hvert makkerpar

* Blyanter

5 min
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Slut-hjernekonditest 
Om aktiviteten
Eleverne skal gennemføre den samme test som i starten af dagen og se, om de nu kan finde på flere usædvanlige ideer 
til, hvad en hverdagsgenstand kan bruges til. Denne gang skal eleverne finde usædvanlige ideer til, hvad en pude kan 
bruges til. Formålet er at give eleverne et konkret og håndgribeligt udtryk for, om deres hjernetræning har gjort en 
forskel.

Typisk får man flere ideer, når man har trænet, så Slut-hjernekonditesten viser sikkert for mange elever, at de har fået 
flere ideer i slutningen af innovationsdagen end i starten. Men der er ikke nogen garantier. Hvis nogle elever får færre 
ideer i slut-testen og dermed et tilsyneladende negativt resultat, kan du fx spørge:

• Kan du mærke, at du har arbejdet anderledes med ideer end du plejer?
• Er dine ideer i slut-testen anderledes, end dem du fik i start-testen?

Du kan også anerkende, at det er OK at være træt efter en lang idéudviklingsdag, så det er ikke underligt, hvis man løber 
tør for idé-kraft. Det svarer lidt til, at man træner 100 m løb på tid. Her er der heller ikke garanti for, at løb nummer to er 
bedre end løb nummer et. Men hvis man træner over længere tid, kan man være ret sikker på, at man bliver bedre. 

3 min

Indskolingen

Slut-hjernekonditest (3 min) 
1. Eleverne sætter sig i en rundkreds.
2.  Nu skiftes de lige som i starten af 

dagen til at komme med usædvan-
lige ideer til, hvad en hverdagsgen-
stand kan bruges til. Denne gang 
skal eleverne finde usædvanlige ideer til, hvad 
en pude kan bruges til. 

3.  Du starter stopuret, og eleverne går i gang.
4.  Du skriver alle ideerne op på tavlen. Du stopper 

aktiviteten efter 3 minutter.
5.  Til sidst tæller du alle ideerne og viser eleverne, 

hvor de skal notere tallet på deres hjernetræ-
ningskort.

6.  Drøft med eleverne, hvad differencen mellem 
start- og slut-testen kan sige om klassens hjer-
netræning.

Materialer

* Stopur til læreren

Mellemtrinnet/udskolingen
  

Slut-hjernekonditest (3 min)  
1. Eleverne arbejder individuelt.
2.  Du introducerer opgaven: Ligesom  

i starten af dagen skal eleverne  
skrive så mange usædvanlige ideer  
som muligt til, hvad en hverdagsgenstand  
kan bruges til. Denne gang skal eleverne finde 
usædvanlige ideer til, hvad en pude kan bruges 
til. 

3.  Eleverne får kopiark 20 til mellemtrinnet/ud-
skolingen. 

4.  Du starter stopuret, og eleverne går i gang.  
5. Du stopper aktiviteten efter 3 minutter.
6.  Til sidst tæller eleverne deres ideer og noterer 

antallet på hjernetræningskortet.
7.  Hjælp så eleverne med at trække de rigtige 

tal fra hinanden, så de får differencen mellem 
start- og slut-testen. 

8.  Drøft med eleverne, hvad differencen mellem 
start- og slut-testen kan sige om elevernes hjer-
netræning.

Materialer

*  Kopiark 20 til mellemtrinnet/udskolingen

* Stopur til læreren 

* Blyanter
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Afslutning  ♥
Om aktiviteten
Afslutningen bruges til at minde eleverne om, at dagens fokus har været at træne deres kreativitet og evne 
til at finde på ideer. Fortæl eleverne, at den tænkemåde, de har arbejdet med på innovationsdagen, kan tages 
med videre i livet og bruges i mange forskellige sammenhænge. Det er også en god idé at opmuntre eleverne 
til at træne videre på egen hånd. Hjernen udvikler sig i takt med de stimuli, vi giver den. For mennesker 
handler det om at lære nyt, at opleve nyt, vende ting på hovedet og se nye perspektiver i gamle rutiner. Det 
gode er nemlig, at alle hjerner kan blive bedre til at få ideer. Og vi kan blive bedre til det hele livet.

Indskolingen

1.  Du opsummerer for hele klassen, 
hvad dagen har drejet sig om.

2.  Snak med eleverne om, hvordan dagen har væ-
ret, og hvordan de kan træne deres hjerner i at 
være mere kreative i hverdagen, også udenfor 
skolen.

3. Afrund dagen med uddeling af diplomer. 

Materialer

*  Diplom til indskolingen (placeret efter kopi ark 
8). Kan med fordel printes på kraftigt papir. Skriv 
evt. elevernes navne på diplomerne på forhånd. 

Mellemtrinnet/udskolingen
  

1.  Du opsummerer for hele klassen,  
hvad dagen har drejet sig om.

2.  Snak med eleverne om, hvordan dagen har væ-
ret, og hvordan de kan træne deres hjerner i at 
være mere kreative i hverdagen, også udenfor 
skolen.

3. Afrund dagen med uddeling af diplomer. 

Materialer

*  Diplom til mellemtrinnet/udskolingen (placeret 
efter kopiark 20). Kan med fordel printes på kraf-
tigt papir. Skriv evt. elevernes navne på diplo-
merne på forhånd. 

10 min



22 PROJEKTET ER UDARBEJDET AF EXPERIMENTARIUM MED STØTTE FRA
 INDUSTRIENS FOND OG UNDERVISNINGSMINISTERIETS UDLODNINGSMIDLER

Faglig baggrund: 
Hvad ved vi om kreativitet 
og hjernen?
Hjernen er vores egen supercomputer, som styrer alt, hvad 
vi foretager os – lige fra tanker, følelser, handlinger, kommu-
nikation og bevægelser til åndedræt og hjerteslag. Alle hjer-
nens celler er forbundet til andre hjerneceller i et gigantisk 
netværk af mikroskopiske forbindelser. Jo flere forbindelser, 
der er imellem de enkelte hjerneceller, og jo hurtigere de 
fungerer, desto bedre er hjernen i stand til at arbejde og 
tænke. Hvis du udfordrer og træner din hjerne, vil den også 
udvikle sit netværk. 

Vi kan se aktiviteter i hjernen med en scanner, men vi kan 
ikke se, hvordan de gode ideer opstår. I de seneste år har 
nye teknologier gjort det muligt at scanne hjernen, mens 
den arbejder med fx kreative udfordringer. Man ser aktive-
ringer flere vigtige steder i hjernen, men man ved endnu 
ikke, hvordan disse områder spiller sammen. Derfor skal 
undersøgelserne suppleres med forskning fra andre fagom-
råder som fx psykologi. Videnskaberne er i fuld gang med 
at løse dette store puslespil om vores kreative tænkning. Én 
ting er dog sikker: Kreativitet kan trænes hos alle.

Ideer – og hurtig og langsom tænkning
Nobelpristager og psykolog Daniel Kahneman har vist, at vi 
har to måder at tænke på: En langsom og en hurtig. Vores 
logiske, bevidste tænkning er langsom, fordi den er mere 
eller mindre velovervejet, den bevæger sig lineært med ét 
skridt ad gangen, og den er bevidst. Det er her vi tænker. 
Den hurtige tænkning er derimod associativ, idérig og ube-
vidst, den tænker for os. Det er i den hurtige tænkning, ide-
erne udfolder sig, uden vi er klar over det, mens den lang-
somme tænkning bagefter kan evaluere ideernes kvalitet. 

Disse to systemer er komplementære, og det betyder, at de 
eksisterer i kraft af hinanden. Disse to systemer er ikke som 
tidligere antaget knyttet til hhv. højre og venstre hjernehalv-
del. Det er tværtimod sådan, at de samme hjerneområder 
kan arbejde med begge former for tænkning.

Sådan giver man plads til nye ideer
Vi kender alle situationen, at musklerne syrer til, efter at 
man har trænet hårdt eller længe, og i værste fald kan man 
få krampe. Her er det tid til en pause og til at strække ud! 
Der foregår noget tilsvarende i hjernen, selvom der hverken 
er tale om mælkesyre eller krampe.

Hjernens langsomme tænkning er fokuseret, og det koster 
mental energi, som trætter. I modsætning hertil kører den 
hurtige tænkning på et lavt energiniveau. Arbejder vi for  
fokuseret, vil hjernen „syre til“, fordi den brænder al sin 
suk kerreserve op. Kunsten er derfor at fordele energien, 
så man arbejder koncentreret med en opgave indtil et vist 
punkt, hvorefter man lader det hurtige system arbejde vide-
re med materialet. Men hvordan? Er det ved at:

• sidde helt stille og intet foretage sig? 
• udføre en ikke særligt krævende opgave som fx at 

sortere legoklodser i farvebunker?
• udføre en mere krævende opgave, som fx at arbejde 

videre med et andet projekt?

Meget tyder på, at man bedst kommer videre med idéudvik-
lingen, hvis man udfører opgaver, som ikke kræver så meget. 
Det kan fx være at gå en tur eller at lægge klodser i orden 
efter farve eller størrelse. Mens man udfører disse ikke-kræ-
vende opgaver, vil hjernen så slå over på den hurtige tænk-
nings lave energiforbrug samtidig med, at opgaverne sætter 
fantasien i gang.
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Intelligens og kreativitet 
Både intelligens og kreativitet er komplekse størrelser, der 
kræver samarbejde mellem talrige områder i hjernen. Intel-
ligens er en vigtig forudsætning for kreativitet, men kun til 
en vis grad fordi en meget høj intelligens kan hæmme krea-
tiviteten, når tænkningen bliver for ensidigt analytisk, og det 
kvæler den hurtige tænknings idéudvikling. Der er mange 
meninger om, hvad kreativitet er, men der er stor enighed 
om, at det handler om følgende tre størrelser: Idéudvikling, 
en intelligent undersøgelse af ideernes lødighed og den 
handling, som får idéen omsat i et praktisk resultat.

Konvergent og divergent tænkning
Vi har som allerede sagt to grundlæggende forskellige 
måder at tænke på. Den ene er analytisk og struktureret og 
uden for meget slinger i valsen hen mod målet. Når man 
tænker analytisk, bryder man typisk en problemstilling ned 
i mindre bidder, og så går man i gang med at analysere dem 
én efter én. Denne tænkning er konvergent: Den kommer 
fra mange retninger, men går mod et bestemt punkt eller 
resultat. Hvis tænkningen derimod bevæger sig i den anden 
retning, nemlig fra et punkt og i mange retninger, kaldes den 
for divergent. Man tænker associativt og kombinerer typisk 
elementer fra vidt forskellige områder i forsøget på at finde 

mange mulige løsninger på en og samme problemstilling. 
De to former for tænkning har hver deres styrker, og der er 
brug for begge former for tænkning i innovation. Uden den 
divergente tænkning ville vores ideer forblive temmelig 
forudsigelige og ikke særlig nyskabende. Men uden den kon-
vergente tænkning ville vi suse rundt i mulighedernes land 
uden rigtigt at bestemme os for, hvor vi vil hen.

Børn er typisk rigtig gode til divergent tænkning. De tænker 
gerne i associationer og kombinerer ting, der ikke normalt 
har noget med hinanden at gøre. Børn har ikke nødvendigvis 
problemer med at forestille sig en stige op til Månen, en bil, 
der kan flyve eller en madpakke, der smører sig selv; alt det, 
der også taler til deres fantasi. Desværre er der en tendens 
til, at vi i barneårene aflærer evnen til at tænke divergent.
Det kan hænge sammen med, at skolesystemet i høj grad 
beskæftiger sig med den konvergente tænkning, da dens 
resultater kan måles.
 
Studier har vist, at hvis evnen til divergent tænkning sættes 
til 100% i børnehavealderen, så er den allerede i 8-10 års 
alderen halveret, og den fortsætter med at falde. Heldigvis 
kan man træne den divergente tankemåde – og det er netop 
det primære fokus på Skolernes Innovationsdag. 
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… fra det virkelige liv
En træt mor opfinder babybleen, som holder tæt

En sen aften i 1946 blev den vandtætte ble opfundet. Det var den trætte mor 
Marion O’Brien Donovan, som var ved at skifte sin våde, grædende baby, der 
satte sig for at opfinde en ble, som kunne holde babyer tørre hele natten. I 
aftenlysets skær klippede hun stykker af badeforhænget fra badeværelset og 
satte sig til symaskinen fast besluttet for at lave en ble, som kunne få hendes 
baby til at sove længere. Det første eksperiment med badeforhænget resul-
terede i en genbrugsble lavet af nylon faldskærmsstof.

Allerede fem år senere havde hun skabt fire patenter, der alle var forløbere 
til engangsbleen. Hun solgte patenterne samme år for en million dollars til 
en amerikansk virksomhed.

Pointe: Mange innovationer bliver skabt af mennesker, som har 
et konkret behov, der driver dem til at tænke nyt.v
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… fra det virkelige liv
Kasser på hjul i gaderne 
I Californien i 1950’erne blev det populært at surfe gaderne på et skateboard. 
Ingen ved rigtig, hvem der opfandt det første skateboard, og det ser ud til, at 
flere mennesker kom på lignende ideer på samme tid. Adskillige mennesker 
har hævdet at have opfundet skateboardet først, men intet kan bevises, og 
skateboarding er stadig den dag i dag en mærkelig spontan skabelse.

De første skateboarders startede med at stå på trækasser med rullehjul 
sømmet til bunden. Som du måske kan forestille dig, var der mange, som fik 
skrammer af at stå på de usikre skateboards i de tidlige år. Så hurtigt blev 
kasserne erstattet af mere sikre planker, og hjulene blev forbedret.

Det første skateboard-magasin udkom i 1964, hvor redaktøren skrev følgen-
de: „Skateboardere i dag er alle grundlæggere af denne sport. De er pione-
rer. Der er ingen historik i skateboarding - den skabes nu – af dig.”

Pointe: God innovation skabes ikke kun af enkelt individer men 
også blandt grupper af mennesker, som deler samme interesse.v
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v

… fra det virkelige liv
Et årti af store Apple-opfindelser
Det amerikanske firma Apple, som bl.a. har lavet iPod, iPhone, iPad og 
iTunes, gør sig særlig bemærket ved konstant at finde på nye måder at bruge 
kommunikationsteknologi på. Deres teknologiske innovationer er ikke blot 
revolutionerende pga. teknologien men i ligeså høj grad pga. den måde, de 
formår at ændre forbrugeradfærd, -behov og -præferencer.
 
Det interessante er at spørge sig selv, hvad der gør, at et firma som Apple kan 
blive ved med at skabe den ene innovation efter den anden. Mange kigger 
på den nu afdøde direktør Steve Jobs som manden bag opfindelserne, hvilket 
også i høj grad er rigtigt. Jobs var kendt for at have stor nysgerrighed, være 
videbegærlig og besad en evne til at kombinere ting, som ikke før var kom-
bineret. Blandt andet brugte han sin lidenskab indenfor Zen og meditation til 
at stille krav til computerteknologien om at være stille.
 
Men Steve Jobs var bestemt ikke alene om Apples nyskabelser. Teknologien 
bag Apples lydløse computere blev fx opfundet af Rod Holt, og iPod’en og 
iTunes blev opfundet af et hold under ledelse af Tony Fadell.
 
Selvom det ikke var Steve Jobs, der stod bag alle opfindelser, hersker der 
ingen tvivl om, at han var et unikum ifht. at skabe et miljø for innovativ  
tankegang og besad en evne til at finde de rigtige mennesker, som evnede  
at opfinde værdiskabende ny teknologi.

Pointe: God innovation skabes i høj grad i innovative miljøer, 
hvor forskellige individers kompetencer og ideer kombineres på 
nye måder, og hvor der er frirum til innovativ tankegang. 
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Kopiark, 
hjernetræningskort 

& 
diplomer til:

Indskolingen

*  Kopiark 1-8

* Diplom

Mellemtrinnet/udskolingen

*  Kopiark 1-20

* Diplom


