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• Vigtigt spørgsmål 

– ”Hvad gør billedfaget relevant i en globaliseret 
verden?”

– Ikke kun fordi vi lever i visuel kultur, men har 
potentiale for at blive et kreativitets- og 
innovationsfag

– Store spørgsmål: Hvordan?

– Problem: ‘Kreative fag’ forstår sig som kreative på 
en for selvfølgelig måde



• Alt andet end selvfølgeligt hvad kreativitet er

• Først for nyligt at kreativitet blev linket med 
innovation

– Videnssamfund: Innovationspres er vokset

– Viden som central kilde til økonomisk værdi

– Innovation ikke kun nye varer, men også design og 
oplevelse 





• I oplægget

1) Ny teori om kreativitet forstået som dannelse 
(danning, bildning, Bildnung) og billedfag

2) Innovation og billedfag som design og oplevelse





Kreativitet

Ifølge forskningen:
– Et af de mest uafklarede begreber

– Definition: idé eller produkt, der på en gang er nyt 
og relevant

– NB: Er definition af resultatet af processen, ikke en 
forståelse af processen. 



Kreativitet

I pædagogikken
– Leg er børns måde at være kreative på

–Kreativitet er værdsat, men ikke begrebet
• Ideal for menneskedannelse (barnets måde at 

udfolde sin menneskelighed og natur)

• Middel til barnets kognitive og 
personlighedsmæssige udvikling (barnets 
almene psykologiske udvikling)



Dannelse

• Dannelse

– Selvoverskridelse i det sociale

• Dannelsesrejse: hjem-ud-’hjem’

• Erfaringsdannelse

– Dannelse af smag

• Ændre til det bedre

• Dannelsesidealer og forbilleder



Kreativitet som dannelsesproblematik

• Kreativitet
– Definition: Nyt og relevant produkt 

• Skjult lighed mellem kreativitet og dannelse
– Det nye: Overskridelsesproces

• Proces der bevirker brud med eksisterende tænkning:

– Det relevante: Smagsafgørelsesproces
• Proces der bevirker afgørelse af hvilke brud eller 

kombinationer er relevante: 



Sanselige kræfter

• Hvad er overskridelse og afgørelse?

– Ikke evner (færdigheder, kvalifikationer, kompetencer)

• Er bundet til person 

– Ikke sanser, følelser, stemninger

• Registrere forskelle i omgivelser (sanser), selvforhold 
(følelser) og det sociale (stemninger)

– Sanselige kræfter 

• Bevirker en forandring i forholdet mellem selv og det sociale

• Personen er i kræfternes vold



Skema over de sanselige kræfter

• Kræfter: Baseret på: Resulterer i:

• Indbildningskraft Sanser Forestilling

• Afgørelseskraft Følelser Stil

• Overskridelseskraft Stemning Stemningsskift

• Udlevelseskraft Fornemmelse Trance



Legepladslege

• Indbildningskraft: Lege med sand 

• Afgørelseskraft: Lege med vand 

• Overskridelseskraft: Rutsje

• Udlevelseskraft: Gynge 



De fire faser i den kreative proces
(Henri Poincaré, Arthur Koestler)

1. Præparation 
Bevidst arbejde med problemet. Frustration.
- Overskridelse: Borer sig ned i problemet

2. Inkubation  
Mystisk proces og foruroligende stemning. ”Opfindelse er skelnen, er valg”. 

- Overskridelse: Brud med eksisterende tænkning
- Smagsafgørelse: Ubevidst afgørelse af hvilke brud/kombinationer er relevante

3. Illumination
Får den nye, lyse idé. Pludseligt og lystfuldt. 
- Overskridelse: materialisering af brud
- Smagsafgørelse: fuldbyrdelse af dømmekraft
- Indbildningskraft: Forbinder ting der hidtil eksisterede adskilt.

4. Verifikation
Efterprøve og justere idé. Få idéen til at virke.
- overskridelse: forholder ny idé til eksisterende tænkning 



Typer af kreativitet
(Koestler)

• Idé: Forskning

– 1. og 4. fase

• Udtryk: Kunst

– 2. fase

• Joke: Humor

– 3. fase

• Leg?



Æstetiske processer og billedfaget

• Kunst og æstetiske processer som kreativitet?

• Mit bud: 

– De forskellige kunstudtryk varierer efter den kraft 
der er særligt dominerende. 



• Kunstudtryk Dominerende kraft Apollon/Dionysos

• Bildende kunst Indbildningskraft Vision, drøm (A)

• Drama Afgørelseskraft Individuations princip(A)

• Musik Overskridelseskraft Kraftoverskud (D)

• Poesi Udlevelseskraft Mystisk forening (D)



• Børns måde at være kreative på: Leg
• Udforsker, eksperimenterer

• Ikke kunst (ikke skabe nyt og relevant udtryk)

• Børns kreative omgang med æstetiske udtryk 
er leg
• Skabe fantasiverden (fantasileg)

• Frembringe produkt der ligner men ikke er (frembringeleg)

• Kolliderende udtryk (humor)



• Billedfag er en kreativ praksis 

– hvor den dominerende kraft er 
indbildningskraften (forestilling, bildende kunst)

– der leges med forestillinger (tegne, male, 
modellere)



• At lege med forestillinger er

– Dels at lege med udtryk

• fx frembringe noget fantasifuldt, eksperimenterer

– Dels at lege med indtryk eller oplevelsen

• Lege med forestillinger eller fortællinger



• Skelne

– Forestilling: sætte sammen til helhed, der er 
genkendelig eller meningsfuld

– Fantasi: forestilling der er ny og anderledes, men 
ofte ikke relevant eller brugbar

– Kreativitet: forestilling eller udtryk, der både er ny 
og relevant



• Billedfaget arbejder altid med forestillinger, 
men ikke nødvendigvis med fantasi og 
kreativitet

– Hvis kreative processer, da er udtrykket både nyt 
og relevant 

– Dvs. opleves som fantasifuldt (nyt) og muntert og 
begejstret (relevant)

– Er indikationen på billedfaget som kreativ proces.



• Den kreative proces vil fremtræde forskelligt
– Førskole: Fantasileg: Fortælling som udtryk

– Indskoling: Frembringeleg: Frembringe udtryk

– Mellemtrin: Humor: Konfrontation mellem dele i udtryk 



• Vidensøkonomi

– Kreativitet: At få idéen

– Innovation: At fører den ud i livet på måde der 
skaber (økonomisk) værdi



• Innovation må forstås bredere

– Nyttiggørelse af den kreative idé. Er tre ting jf. 
Koestler:

• Nyttiggørelse af idé (forskning) er innovation i form af 
nye idéer til varer, produktionsmåde eller markeder

• Nyttiggørelse af udtryk (kunst) er design i form af 
formgivning af og fortællinger om produkter, brands, 
organisationer

• Nyttiggørelse af fantasi/joke (leg/humor) er oplevelse i 
form af den stil eller den stemning som købet, 
forbruget eller brugen hensætter en i



• Billedfaget relevant i dag

– Grafisk design 

• Give form med henblik på at føre udtrykket ud i livet på 
en reproducerbar og efterspurgt måde

– Oplevelser 

• Leg med æstetiske processer og fokus på legens 
dimensionen af munterhed og begejstring










