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formål 

 

 

Overordnet målsætning 

 at eleverne får åbnet for deres kreativitet og innovative potentiale 

 at eleverne får metoder til at kigge indad og udad (det ubevidste/bevidste) – går 
fra at få en idé til at tage en idé 

 at eleverne bliver bevidste om, hvad der virker bedst for dem selv 

 at eleverne finder modet til at tro på og formidle egne idéer 

 at give eleverne værktøjer til at raffinere idéer 

 at give eleverne indblik i, hvordan professionelle arbejder med idéudvikling 

Fokus på 

 Den gode idé  

 Den frugtbare ”spildprocent” og den idé der holder 

 Sansebaseret idégenerering – alle sanser 

 Raffinering af idéer 

 Den aktivt skabende proces 

 Association og kombination af idéer 

 Samarbejde omkring idéudvikling 

 Konstruktiv kritik 
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program 

Dagens program 
Tid Aktivitet Indhold Materialer 

15 min. 

 

Velkommen  

Min sko 
fortæller 

I rundkreds 

Eleverne sidder i 

rundkreds  

Alle tager højre sko af og 

skiftes til at lade den 
fortælle sin historie. 
Fx: Jeg er en meget træt 

sko. Jeg har nemlig lavet 
noget helt vildt i lørdags, 

hvor jeg gav den max 
gas. 

Vi skulle ikke noget 

søndag, så der var jeg lidt 
sur, så jeg havde lyst til at 

løbe væk. Men det er 
meget hyggeligt at møde 
så mange andre 

interessante sko i dag. 

 

15 min. 

 

Isbjerget på 

lærredet.  
 

 
 
 

 
 

I relation til isbjerget: 

Den proffe fortæller om 
sig selv og filmbranchen. 

 
Hvad er en god idé? 
Hvad er din dåseåbner? 

Eksempel: 
Sanseindgangfølelse 

aktiveresassociationer fx 
småkagesommerhus 

barndom 

Projektor 

03/Få 101 idéer 
ISBJERG 

(ligger på Mac) 

30 min. Aktivitet 1: 

Sanseglas eller 
føle ting under 

bordet 
 

Inddeles i 6 grupper 

Grupperne tildeles rum: 
 

Hvilken oplevelse i dit liv 
minder duften dig om? 

Udfyld postkort og læg 

dem på gulvet i det 
tildelte rum. Fortæl 

historien til gruppen. 

Handout aktivitet 1 

duftglas (fordelt på 
grupperne) 

postkort med fortrykt 
”Det var den dag, 
hvor…” 

 

 

 

 

 

 

   



 
BILAG 3: FÅ 101 IDÉER 

WWW.STATION-NEXT.DK  

 

Tid Aktivitet Indhold Materialer 

30  min. Aktivitet 2: 
Billed- 

bombardement 

Først ser alle billede 
bombardement.  

Vælg et billede, du har 
lyst til at fortælle en 

historie ud fra. 

Læg billederne på gulvet i 
det tildelte rum. 

Vælg det billede som du 
kunne tænke dig at bruge 

i en film. 

Handout aktivitet 2 
2 af hvert billede (1 x 

76 stk. A4) lagt ud i 
klasseværelset/ 

workshoppen 
 
Projektor  

40 min. Aktivitet 3:  

On location 
 

Grupperne får hver en 

location. Fx: Under 
trappen, toilet, 
bogkælderen, 

rengøringsrummet, under 
et bord osv. 

 

Hvilken stemning/genre 
inspireres du til på stedet? 

  
Tegn og skriv din historie. 

Handout aktivitet 3 

Blankt A3 papir, 
farver 

30 min. Bragende 
begyndelse 

(kan slettes) 

Screening af Løvernes 
konge, Amélie, Thelma & 

Louise og Forrest Gump. 
Der tales ikke om filmene 
– må dog gerne 

diskuteres over frokosten. 

Projektor (hvor findes 
klippene?) 
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   program 

Tid Aktivitet Indhold Materialer 

45 min. Aktivitet 4: 

Forberedelse til 
pressemøde 

Hver elev laver en historie 

med genre, start, midte 
og slutning (hent 

inspiration fra aktivitet 1-
3). Find karakterer til 
historien. 

Hver gruppe vælger 
bedste ide til præsentation 

på pressemøde. 

I tildelt rum 

 
Handout aktivitet 4 

 
Pitchboard 

45 min. Aktivitet 5: 

Pressemøde 

2 min. pr. gruppe – fortæl 

historien for pressen – 5 
min. for pressen til at 
spørge ind til karaktererne 

før, under og efter (i 
forhold til historien) 

NB! pitchboard bruges 
ikke til præsentation. 

I studiet: i kirken 

I workshop: ved 
lærredet 
 

4 stole 
2 redheads + stativer 

Bænke/biografstole til 
pressen  

1 time mindst Aktivitet 6: 

Synopsis 

Gruppen skriver synopsis 
på deres idé og finder 
billeder af hovedkarakter 

og hovedmodstander samt 
bærende rekvisit 

 

 Aktivitet 7: 

Opgaver til 

innovationsdøgn
et 

  

15 min. Opsamling: 
Hvad lukker dig 
op? 

 
(Sad and happy 

endings*) 
 

Dagen kort 

Hvilke af dagens metoder 
kan du bruge? Andre 
metoder? 

 
Thelma & Louise, Romeo 

& Julie, Løvernes Konge 
 

Dagens faglige fokus 

gennemgås. 

Projektor  
 
 

 
 

 
 
Handout Dagen kort 

(ligger på Mac) 

 

 


