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Abstract 

Den her studie undersøger hvordan man finder frem til den bedst mulige løsning, når man 

udfordrer sine egne kompetencer i et kunstnerisk projekt. Gennem en redegørelse af begrebet 

Innovation opstilles en række modeller, der illustrere den innovative proces og kreative 

tænkning. Undersøgelsen belyser Schumpeter’s definition af innovation, Wegge’s senere 

definition af samme, Edward de Bono’s Six Thinking Hats og Dobbeltdiamantmodellen. I 

resultatet gennemgås processen af gennemførelsen af et innovativt interaktivt videomapping 

projekt. Helt lavpraktisk vises der, hvordan de forskellige metoder tages i brug, og hvordan de 

er med til at skubbe arbejdsprocessen videre. Konkrete eksempler på de tekniske overvejelser 

og prototyper udstilles, så det er tydligt at se, hvordan de er blevet eksekveret. Til sidst 

diskuteres der hvorvidt metoderne er en hjælp eller hinder til at gennemføre et innovativt 

projekt og om de samme metoder og modeller ville fungere, hvis implementeret i et projekt, 

som skulle udføres af en større gruppe.  

Nyckelord: Edward de Bono, Six Thinking Hats, innovation, videomapping, kompetence 
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Indledning  
Jeg har i lang tid været fascineret af videomapping. Det var også grunden til at jeg i efteråret 

2019 var en del af et videomappingprojekt i København, hvor jeg stod for at være teknisk 

ansvarlig på en stor udstilling i Domkirken. Siden dengang har jeg gået og forestillet mig nye, 

seje projekter, som jeg gerne ville teste at videomappe. Men netop fordi det er et teknisk 

kompliceret arbejde, har jeg tvivlet og tøvet over min egen ambition og formåen at fuldføre et 

projekt i den størrelse. Derfor føltes det som en optimal mulighed, at inkorporere min 

videomappingvision i mit eksamensprojekt, så jeg lettere kunne få sat en ramme om mit 

arbejde, og samtidig få både kunstnerisk og teknisk assistance. 

Inspiration 

En af verdens største udøvere af videomapping hedder TeamLab og er placeret flere steder 

rundt omkring i Asien. Jeg har besøgt deres hjemmeside i hvad der føles som en million 

gange, og alle gange er jeg landet på deres ”lab” page. En side, hvor de udvikler ny teknologi, 

som anvender videomapping. Alle med interaktivitet inkorporeret. Det er her, at jeg fik 

inspiration til at ville kaste mig ud i at skabe et interaktivt videomappingprojekt. 

Formål 

Formålet med mit projekt er at finde ud af, hvordan jeg skaber et interaktivt videomapping 

projekt, selvom jeg fra starten af ikke er klar over, hvordan man gør.   

Jeg vil undersøge hvordan forløbsprocessen ser ud, da jeg er interesseret i at vide, hvordan jeg 

strukturerer mit arbejde, når jeg på forhånd ikke kender til løsningen. 

I arbejdet har jeg valgt at gå videre med følgene problemstilling for at få muligheden for at 

gennemgå og konkretisere hele min arbejdsproces fra start til slut. 

Problemstilling 

Hvordan finder jeg frem til den bedst mulige løsning, når jeg udfordrer mine egne 

kompetencer i et kunstnerisk projekt? 
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Afgrænsning  

Jeg definerer ”bedst mulige” til at indebære både kvalitative og kvantitative størrelser, da 

både min kunstneriske vision og min indsamlede data har spillet en rolle for 

beslutningsudfaldene under min arbejdsproces. 

Tidligere forskning og teoretiske udgangspunkter 
I mit projekt skal jeg finde ud af, hvordan jeg gennemfører et projekt, som jeg ikke kender 

udfaldet af på forhånd. Derfor er jeg nødt til at tænke innovativt for at nå frem til et resultat. 

Men det kan være svært at tænke innovativt, hvis man ikke stiller sig selv i en situation, hvor 

man er nødt til det. For når det handler om innovation, er der jo netop ikke et på forhånd givet 

”rigtigt svar”. 

Hvad er Innovation? 

Schumpeter 

Schumpeters definition fra 1934 lyder i vor oversættelse: 

”Innovation betegner indsatsen forbundet med at udvikle allerede opfundne elementer til praktisk-

kommercielt brug og få accepteret, at elementet/elementerne indføres i dagligdagen. Innovationer 

kan være nye produkter, nye produktionsprocesser, ny markedsadfærd, nye råvarer eller 

halvfabrikata eller nye organisationsformer”. 

Med andre ord fortæller Schumpeter’s definition os, at innovation er at udvikle allerede 

opfundne elementer, og sætte dem sammen på nye måder, så de kan anvendes i dagligdagen. 

Det vil sige at de nye løsninger skal være bedre end de allerede eksisterende løsninger, for 

ellers vil de ikke blive taget i brug.  

Wegge 

Wegges senere definition af innovation lyder: 

"Innovation er "nyt, nyttigt og nyttiggjort". Altså: innovation er, når man finder på en mere eller 

mindre ny måde at løse en given problemstillign på; en måde som har værdi for andre (er nyttigt), 

og som realistisk kan lade sig gøre (kan nyttiggøres)”. 
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Det er vigtigt at lægge mærke til, at innovation ikke er det samme som at opfinde noget nyt. 

Det handler om at finde på en ny måde at løse et problem på, hvilket betyder at man sagtens 

kan bruge en allerede eksisterende løsning og anvende den i en ny sammenhæng. 

Metode 
Inden jeg går i gang med mit projekt undersøger jeg, hvordan andre innovationsprocesser har 

set ud. Jeg finder frem til en række modeller og metoder, som man kan anvende, når man skal 

tænke nyt og kreativt. Herunder har jeg beskrevet de to forskellige metoder, som jeg valgte at 

gå videre med og anvende under min arbejdsproces.  

Edward de Bono 

Edward de Bono publicerede metoden ”Six Thinking Hats”. Han betragtes som en af verdens 

førende autoriteter inden for kreativ og konceptuel tænkning. Metoden kan hjælpe mig med at 

stimulere kreativ tænkning, som jeg kan anvende i forbindelse med min generering og 

opstilling af løsningsalternativer. Når jeg anvender metoden skaber jeg et konstruktivt miljø, 

hvor jeg automatisk bringer flere tænkemåder og vinkler i anvendelse. 

 

Ved brug af metoden kan jeg bedre kontrollere udviklingen af mit projekt, da jeg kan bruge 

hattene som et værktøj til at strukturere og få overblik over mine tanker og idéer. Det er en 
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metode til at tage afstand fra projektet og i stedet kigge på det med nye øjne, alt efter hvilken 

”hat” jeg tager på, uden at tage hensyn til om den givne tænkemåde understøtter min 

personlige præference. 

Dobbeltdiamantmodellen 

For at strukturere selve arbejdsprocessen i mit projekt bruger jeg nedenstående figur: En 

innovationsproces i to faser, også kaldet dobbeltdiamantmodellen:   

 

 
 

De to diamanter viser hvordan en innovationsproces kan forløbe sig, og hvordan man kan 

forvente sig, at arbejdsprocessen kommer til at se ud. Den er eksemplarisk til at illustrere de 

forskellige faser jeg har gennemgået i løbet af min arbejdsproces. 

Resultat  
Ved hjælp af mine modeller og værktøj får jeg skabt overblik over hele projektets omfang og 

fundet frem til såvel overordnede som specifikke problematikker i de forskellige dele af 

projektet. De hjælper mig med at finde hoved og hale i, hvilke af mine idéer der er værd at gå 

videre med, samtidigt som at jeg får indsnævret og afprøvet forskellige løsninger, så jeg hele 

tiden kommer nærmere at løse mit generelle problem.  
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Del 1: 

Jeg starter med at skrive mit generelle problem ned.  

Jeg vil finde ud af, hvordan jeg skaber et interaktivt videomapping projekt, 

selvom jeg ikke er klar over, hvordan man gør.   

For at få overblik over projektet anvender jeg diamantmodellen som inspiration og bruger al 

min tid i den udforskende fase, på at researche og indsamle viden. På den måde får jeg 

betydeligt større indsigt i alle aspekter af mit projekt. Jeg søger på nettet, kigger på videoer og 

undersøger, hvordan andre har skabt lignende projekter. Derefter skriver jeg alle de spørgsmål 

ned, som jeg kan komme på:  

Hvad skal motiverne i videomappingen bestå af? Skal det være planeter, fisk, 

naturelementer eller abstrakte former? Og hvilke farver skal jeg gøre brug af? 

Skal det være klare, stærke farver? Eller måske sort/hvid? Hvad for noget musik 

skal jeg skabe? Skal det være roligt og meditativt eller er det cool med noget 

mere progressivt?  

Del 2: 

For at komme videre i arbejdsprocessen bruger jeg igen diamantmodellen til at lede mig hen i 

den definerende fase, så jeg kan begynde at vælge ud, hvilke problemer jeg synes er mest 

relevante at gå videre med. Det gør jeg blandt andet ved at tage stilling til, hvem min 

målgruppe er, og hvem jeg gerne vil skabe værdi for. Men også hvad jeg selv gerne, på et 

personligt plan, vil få ud af projektet, og hvilke kompetencer jeg ønsker at avancere. For at 

være sikker på, at jeg stiller mig selv de rigtige spørgsmål, anvender jeg her de Seks 

Tænkehatte, så jeg får belyst problematikken fra forskellige vinkler. Ved at tage de forskellige 

hatte på, udleder jeg en række gennemarbejde svar på mine forskellige spørgsmål, og får 

fastlagt min kunstneriske vision: 

Jeg vælger at arbejde med fisk og farverne skal holdes i den varme skala. Jeg vil 

bruge projektet som en demoversion til at kunne vise interessenter, hvordan man 

med videomapping kan engagere mennesker. På et personligt plan vil jeg gerne 

blive dygtigere rent teknisk til videomapping.  
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Del 3: 

Nu er jeg kommet så langt ind i projektet, at jeg ved, hvad jeg gerne vil opnå med mit visuelle 

udtryk, og hvilket resultat jeg godt kunne tænke mig at stå med ved endt projekt. Men for at 

finde ud af, hvordan jeg skal påbegynde arbejdet, anvender jeg diamantmodellens tredje fase, 

udvikling, til at hjælpe mig med at definere projektet yderligere. Jeg skitserer blandt andet 

disse specifikke problematikker: 

 Hvordan får jeg fiskene ind i computeren og op på væggen? Skal jeg anvende 

papir, blyant og scanner? Skal jeg koble dem via USB eller WIFI? Eller skal jeg 

udvikle en iphone App i stedet? Hvordan får jeg Resolume til at animere fisk i 

bestemte retninger? Skal jeg overhovedet bruge Resolume, eller er det bedre at 

anvende kodning? 

For at få svar på mine spørgsmål er jeg nødt til at teste, afprøve og indsamler data om de 

forskellige løsningsalternativer. Helt enkelt er jeg nødt til at prototype de forskellige 

løsningsalternativer. På den måde kan jeg bedre forholde mig til, hvilke tekniske 

konsekvenser hver enkelt alternativ indebærer. Se her skitseringer af HF Setup og SW setup:  
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	HW setup 

I HW setup vises den HW, der indgår i løsningen, så man kan vurdere. 

I alle løsninger er det en macbook med 4 usb-c porte (min egen), der anvendes.  

I løsning 1 og 2 er valgt en scanner til at få brugernes tegninger ind i systemet. I løsning 1 er 

der usb forbindelse til scanneren og 3 usb porte at tilslutte til projektorer. I løsning 2 er der 

wi-fi forbindelse til scanneren og 4 usb porte at tilslutte til projektorer. 

I løsning 3 er valgt en smartphone med kamera til at få brugernes tegninger. 

SW setup 

I SW setup vises, de vigtigste SW komponenter i computeren samt deres rolle. 

I løsning 1 og 2 foretages billedbehandlingen af den scannede tegning med ImageMagick 

eller Photoshop. Video-animationen foretages i Resolume, som også varetager 

transformationer og output til projektorerne. 

I løsning 3 foretages den indledende billedbehandling som i løsning 1. Video-animation 

programmeres i Processing (i Java), som giver fuldkommen kontrol over animationen. 

Videoen streames via en Syphon server til Resolume, som varetager transformationer og 

output til projektorerne. 

Del 4: 

Efter at have gået igennem alt data, skal jeg endelig tage en beslutning om, hvilke 

løsningsalternativer jeg skal gå videre med. Diamantmodellen kalder dette den afleverende 

fase. For at være sikker på, at jeg vælger de rigtige løsningsalternativer, bruger jeg igen de 

Seks Tænkehatte til at stille mig selv spørgsmål, så jeg får belyst alternativerne fra så mange 

vinkler som muligt. Jeg kan til slut træffe en beslutning om, hvilket løsningsalternativ jeg skal 

vælge baseret på både kvantitative (den indsamlede data fra prototyperne) og kvalitative 

størrelser (spørgsmålene fra de Seks Tænkehatte).  
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Evaluering af HW setup 

Løsning 3 stiller krav til, at brugeren har en smartphone, skal downloade en app som kan 

uploade tegningen til systemet. Der er mange ting, som kan gå galt for brugeren og lede til 

frustration. 

Løsning 2 er attraktiv fordi den gør det muligt at bruge det maksimale antal projektorer. Den 

kompliceres af, at der skal være et wi-fi-netværk på lokaliteten, hvilket dog kan løses ved 

opstilling af en wi-fi-router dedikeret til systemet. Det største problem er, at det ikke har 

været muligt at finde en rimelig billig scanner, som har wi-fi-forbindelse. 

Så valget er løsning 1. En usb forbindelse er også meget stabil, men man må give afkald på en 

projektor. 

Evaluering af SW setup 

Løsning 1 og 2 er ret ens. Eneste forskel er om billedbehandlingen af den scannede tegning 

foretages med ImageMagick eller Photoshop. ImageMagick er et billedbehandlingsprogram, 

som er beregnet til at eksekvere fra kommandolinje og scripts (og har intet brugervenligt 

grafisk brugerinterface). Men det er netop, hvad vi har brug for, når billedbehandlingen skal 

automatiseres. Det er muligt at automatisere billedbehandling i Photoshop med Visual Basic 

og Javascript, men eksekveringen er tungere og mere ressourcekrævende en med 

ImageMagick. Derudover er ImageMagick freeware og således kostbesparende. 

I Løsning 3 anvendes Processing til at producere video-animationen. Det giver i princippet 

mulighed for at lave præcis den animation, man drømmer om; - men kræver meget 

programmering og det kan vise sig at være svært at programmere mere avancerede 

animations-effekter.  

I løsning 1 og 2 foretages video-animationen i Resolume og alle programmets animations-

effekter kan anvendes. 

Iterativt forløb af del 3 og 4 

Idet jeg er nødt til at prototype flere forskellige løsningsalternativer til forskellige dele af 

projektet, er der et iterativt forløb af Del 3 og Del 4. Samtidigt var jeg også nødt til at gentage 

del 3 og del 4 ved løsningen med animation i Processing, da den viste sig at være for 

programmerings-tung. Så måtte jeg tilbage og afprøve andre løsningsmuligheder. 
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Afsluttende diskussion 

Er metoderne en hjælp eller en hinder? 

Ved hjælp af dobbeltdiamantmodellen og de seks tænkehatte har jeg kunne strukturere mit 

projekt, så jeg hele tiden følte, at jeg træffede de rigtige beslutninger. 

Når jeg støder ind i problemer, bliver jeg hurtigt udmattet og får lyst til at give op. Jeg kan 

sidde i lang tid og gruble over, hvad der er det rigtige at gøre, uden at jeg egentlig gør nogle 

fremskridt. Men i den her arbejdsproces har jeg i stedet kunne hive en model op af lommen, 

som har kunne hjælpe mig med at fortsætte arbejdet. Det har gjort, at min energi er gået til at 

være kreativ i stedet for at være forvirret over mine egner idéer og tankemylder. Det har 

underlettet mit arbejde, at jeg ikke selv har behøvet at bruge tid på at overkomme et givent 

problem, og i stedet har kunne bruge modellerne. 

På den anden side kan jeg også sidde tilbage med en følelse af, at modellerne er en selvfølge. 

Selvom jeg ikke havde modellerne, ville jeg helt naturligt starte ud med en researchfase og 

derefter begynde at indskrænke mit felt. Det er nok ikke lige så tidseffektivt som at bruge 

modellerne, men i sidste ende, ville jeg gå igennem den samme proces. 

Samtidigt kan jeg stille spørgsmålstegn ved, hvor godt metoden de Seks Tænkehatte fungerer, 

hvis man udfører et projekt alene. Jeg synes at der ligger en begrænsning i, at man stiller 

spørgsmålene til sig selv. For uanset om man vil det eller ej, så er man påvirket af sit givne 

problem, og det er derfor svært at være objektiv. I mit tilfælde har jeg dog været heldig at 

kunne diskutere og reflektere over de løbende problemer med en samarbejdspartner, hvilket 

har sat gang i nogle spørgsmål, som jeg ikke selv ville have fundet frem til. 

Med det i tankerne, kan jeg absolut se, at det er en stor fordel at kende til både 

Dobbeltdiamantmetoden og De Seks Hatte, da de kan være handy at bruge i situationer, hvor 

alt andet føles håbløst. Men i sidste ende vil jeg mene, at man naturligt kommer frem til 

mindst lige så reflekterede og gennemarbejde løsningsforslag ved at anvende sin egen og sin 

samarbejdspartners allerede eksisterende viden og erfaring. 
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Forslag til fremadrettet forskning  

Det ville være interessant at undersøge nærmere, hvordan en innovativ proces ser ud, hvis 

man skal samarbejde om et projekt i en større gruppe. Mange af de beslutninger jeg tog, 

baserede jeg på mine egne holdninger og personlige præferencer. Jeg formoder, at man i en 

større gruppe, ikke i lige så høj grad vil se en personlig afspejling i et innovativt projekt.  

Det vil derudover også være interessant at se, hvordan de seks hatte fungerer i en større 

gruppe, da jeg kan forestille mig, at man kan komme ud i nogle ret vilde diskussioner og 

overvejelser omkring mange forskellige synspunkter. 

Til sidst vil jeg tro, at behovet for struktur og anvendelige modeller og metoder stiger i en 

større gruppe, da det er en måde at samle folk om et projekt. Men det ville være interessant at 

se om dette faktisk er sandfærdigt eller ej. 
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