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Bevægelse igennem kreativitet i forskning og praksis



Hvem er jeg?

• Ludvig Johan Torp Rasmussen
• Ph.d., post. doc., Sport & Social Issues

• Institut for Medicin og Sundhedsteknologi



Movement Improvisation 
(Richard et al. 2021)

The Creative Soccer Platform 
(Rasmussen & Østergaard, 2016)

Tactical Creativity Approach
(Memmert, 2015)

Skills4Genius Training Program
(Santos et al. 2017)

From Jazz to Sport Coaching
(Santos & Morgan, 2019)

Differential Learning
(Santos et al. 2018; Coutinho et al., 2018)

The Praxemes of Football
(Oboeuf et al. 2021)

Non-linear Pedagogy
(Hristovski et al., 2011)

Creative Tasks & Learning 
Goals (Rasmussen et al., 2021)

The Creativity Developmental 
Framework (Santos et al. 2016)

Creative Benchmarks
(Hopsicker, 2011)

A Transdisciplinary Challenge
(Vaughan et al. 2019)

Enriched Movement Activities
(Richard et al. 2021)

Immersion, Experimentation 
& Resistance (Fardilha, 2021)

Creativity Metaphors
(Rasmussen et al., 2020)

Spontaneous Bodyminded 
Creativity (Campos, 2014)

Diversified Training
(Memmert & Roth, 2006; 2007)

Deliberate Play Program
(Greco et al., 2010)

Creative Genius in Sport
(Lacerda & Mumford, 2011)

A Developmental Resource
(Rasmussen et al., 2019)

… … … …



Hvad er kreativitet i boldspil?
• Udform jeres egen definition 



Standard definitionen

• Kreativitet = Originalitet + effektivitet (Runco & Jaeger 2012) 

• Evnen til at skabe nye og brugbare løsninger til 
åbne opgave, eller i udfordrende situationer (Kozbelt et al., 2010)



Taktisk kreativitet

• Spillernes evne til at tage varierede, fleksible og 
sjældne beslutninger i forskellige spilsituationer (Memmert, 2015)



Hvad er kreativitet?
• Kreativitet som udforskning af nye og uvante 

handlemuligheder (Rasmussen et al., 2019; 2022): 

• Kreativitet er en legende og eksperimenterende 
udforskningsproces, hvor spillere opdager, opfinder, 
udnytter og afprøver nye og uvante handlemuligheder 
som løsningsforslag til åbne opgaver.



Kreativitet kan trænes!

• Memmert (2015)

• Rasmussen (2019) 
• Fardilha & Allen (2020)

• Zahno & Hossner (2020) 

• Kompetencer til kreativ problemløsning 
i hverdags og arbejdslivet

• Sportsrelevante kreative kompetencer

Birdi (2016)
Scott et al. (2004) 

Puccio et al., (2006)



• Alle idéer er gode idéer
• Sig altid ”JA” til egne og andres idéer

• Prøv ALLE jeres idéer, uanset om de 
virker ‘dårlige’, ‘tossede’ eller ’umulige’

• Det er vigtigt at lave fejl

Grundregler for 
kreativ bevægelse







ABE OMVENDT



Kreativt miljø

Kreativ træning

Kreativitetstræning



Kreativitetstræning

Domænegenerel
Verbale/skriftlige øvelser 

Kognitiv kreativitet 
(divergent tænkning)

Domænespecifik
Kropslige øvelser

Motorisk kreativitet 
(divergent bevægelse)

Disciplinspecifik
Spilrelevante øvelser 

Kreative læringsmål



Kreative praksisformer
Læringsmål

• Iderigdom
• Varierbarhed
• Opfindsomhed
• Videreudvikling
• Åbenhed
• Omstillingsparathed

Opgavetyper

• Fremtidsforestillinger
• Skygger
• Frysning
• Kvantitetsspil
• Uselvfølgeligheder
• Antivaner
• Akutbeslutninger
• Samskabelse
• Principgenerering
• Sjældenhedsboosts

Stimuleringsteknikker

• Stikord
• Spørgsmål
• Rekvisitter
• Briefing
• Opfordringer
• Demoer
• Belønninger
• Energizers
• Fejlfejring
• Debriefing

Arenaer

• Produktudvikling
• Re-tematisering
• Trænende spillere
• Spillernes kampdag
• Nyudviklingssamtaler
• Videotræning
• Selvtræning

Rasmussen et al., (i review)



NORMATIVITET
Handlerammer

Sociale krav og forventninger
Værdsatte kompetencer

MATERIALITET
Handleressourcer

Opgavebegrænsninger
Rammer og rekvisitter

INTENTIONALITET
Handleorientering
Leg og spontanitet 
Nysgerrighed

KAPABILITET
Handlekapacitet
Kreative kompetencer 
Kropslige færdigheder

(Rasmussen et al., 2022)



Målmageren



Luftøvelser



Play vs. 
Practice



Tool or 
Target?



(Baseret på Côté et al., 2020)



Skills4Genius Program (Santos et al., 2016)
Student-Designed Games (Casey & Hastie, 2011)



Kreativitetstræning

Domænegenerel
Verbale/skriftlige øvelser 

Kognitiv kreativitet 
(divergent tænkning)

Domænespecifik
Kropslige øvelser

Motorisk kreativitet 
(divergent bevægelse)

Disciplinspecifik
Spilrelevante øvelser 

Kreative læringsmål



Disciplinspecifik 
kreativitetstræning
• Integreret

• Spillestil og taktiske principper 
• Personlige udviklingsområder

• Separeret
• Supplerende boldspilsøvelser
• Normal praksis fortsætter uændret



Separat træning i U15 breddefodbold
”Der var ikke nogen forkert måde at gøre de ting på, fordi 

det var noget vi selv fandt på. Og det var kun noget vi 
selv havde inde i vores hoveder, så der var ikke nogen, 
der kunne gå hen og sige til os, at det du laver, det er 

ikke rigtigt. [...] Jeg synes det var lidt legende det hele, 
og det var også det, der gav mig den frihed til at lave 
nogle skøre ting en gang imellem” (Jens, U15 spiller)



(forsøg på) 

Integreret træning i U17 elitefodbold




