
Campen (10 timer) 

Forløbsbeskrivelse (drejebog) der beskriver hvordan en camp kan sammensættes af standard 

moduler. På denne camp arbejder et hold deltagere (gerne tværfagligt sammensat) med radikal 

nytænkning på en opgave. Resultatet af campen er en række ide-koncepter til opgavestilleren. 

Se evt. videoer fra camp forløb her. 

Klik på modulerne for at se dem i detaljer med beskrivelse og videoer samt for at downloade 

slides. 

1A: Den røde løber bringer deltagerne op på Den Kreative platform. 

2: Opgaven stilles 

I umiddelbart forlængelse af den røde løber stilles opgaven af opgaveejeren der evt. kan være en 

virksomhed 

3B: Der arbejdes individuelt med at få ideer ved hjælp af personanalogier, billeder og ord. 

Første iderunde - Her trænes deltagerne i at anvende forskellige stimuli til idegenerering samtidigt med at 

de idegenererer på den stillede opgave. 

5A: Individuelt vælges en initial ide til videreudvikling 

Alle deltagere vælger én ide der skal udvikles videre med hjælp fra andre deltagere. 

4B: Grupper på 2 videreudvikler ideerne til ide-koncepter 

Her lærer deltagerne at arbejde i grupper på 2, hvor de videreudvikler deres ideer gennem et forløb, hvor 

de hele tiden siger JA OG til hinandens ideer og tilføjer deres egen viden til det idekoncept der her er under 

udvikling. 

7A: Fremlæggelse af idekoncepter 

Grupperne fremlægger deres idekoncepter til inspiration for de andre. 

3C: Der arbejdes individuelt med at få ideer ved hjælp af principper 

Anden iderunde – her startes forfra på en ny iderunde. Denne gang lærer deltagerne at anvende principper 

til idegenereringen. Læs mere om anvendelse af principper i bogen på side 85 

4B: Grupper på 2 videreudvikler ideerne til ide-koncepter 

Samme forløb som tidligere, dog anvendes kun den sidste del så den indledende træningsdel udelades. 

7A: Fremlæggelse af idekoncepter 

Grupperne fremlægger deres idekoncepter til inspiration for de andre. 

http://www.krealab.aau.dk/Boger%20og%20Artikler.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/1A%20Red%20carpet.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/2%20Presenting%20the%20problem.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/3B%20Individual%20idea%20generation.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/5A%20Selection%20of%20ideas%20individually.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/4B%20Collaborative%20idea%20development.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/7A%20Presentation%20of%20ideas.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/3C%20Individual%20idea%20generation.htm
http://www.denkreativeplatform.aau.dk/Udgivelser%20om%20Den%20Kreative%20Platform/DKP%20i%20skolen.pdf
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/4B%20Collaborative%20idea%20development.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/7A%20Presentation%20of%20ideas.htm


3D Der arbejdes individuelt med at få ideer ved hjælp af udfordringer 

Tredje iderunde – her startes igen forfra på en ny iderunde. Denne gang lærer deltagerne at anvende 

udfordringer til idegenereringen. 

4B: Grupper på 2 videreudvikler ideerne til ide-koncepter 

Samme forløb som tidligere, dog anvendes kun den sidste del så den indledende træningsdel udelades. 

7A: Fremlæggelse af idekoncepter  

Der vælges blandt samtlige ideer til den efterfølgende runde. 

4D: Grupper på 4 videreudvikler ide-koncepterne 

Her lærer deltagerne at videreudvikle ideer i en gruppe på 4 (eller flere) uden at de kommer til at blokere 

for hinandens bidrag/ideer.  

5B: Gruppen vælger en eller flere ideer til fremlæggelse 

Der gøres klar til fremlæggelse 

7A: Fremlæggelse af idekoncepter  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/3D%20Individual%20idea%20generation.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/4B%20Collaborative%20idea%20development.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/7A%20Presentation%20of%20ideas.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/4D%20Collaborative%20idea%20development.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/5B%20Selection%20of%20ideas%20in%20groups.htm
http://www.krealab.aau.dk/Standard%20undervisningsmateriale/Moduler%20(engelsk)/7A%20Presentation%20of%20ideas.htm

