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Forord
Det elevhæfte du sidder med her, er et supplement til underviserbogen Innovationsstarteren (herefter kaldet IS), udviklet for Region Nordjylland i forbindelse med indsatsen All Innovation. Region Nordjylland ønsker at understøtte, at flere unge får lyst
til at prøve kræfter med iværksætteri. All Innovation er et gratis uddannelsestilbud i
innovation og iværksætteri til alle ungdomsuddannelserne i Nordjylland. Elevhæftet
er udarbejdet, så det kan benyttes af alle elever i alle typer ungdomsuddannelser til
at fremme innovative kompetencer.
Elevhæfte er udviklet på baggrund af en mangeårig erfaring, viden og kompetencer
erhvervet gennem både undervisning, udvikling og forskningsprojekter med innovative processer i teori og praksis. Alle aktiviteter og metoder i elevhæftet er afprøvet i
praksis af erfarne lærere. IS er en videreudvikling og udvidelse af Innovationskaravanen, som jeg ligeledes har udviklet for Region Nordjylland i 2013.
Fokus i elevhæftet er at nå fra idé til handling i en innovativ proces ved hjælp af kreative metoder. Et væsentligt element i elevhæftets aktiviteter er afsættet i en konkret,
virkelig udfordring kombineret med kreative, brugerorienterede processer. Tanken er,
at I skal handle, benytte og udvikle jeres vidensfelter og samarbejde med hinanden
om at løse en udfordring.
God fornøjelse!
Anni Stavnskær Pedersen, Forfatter
Chefkonsulent UCN Innovation, Lektor, Cand.mag. Kommunikation og Psykologi,
Master of LAICS
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Indledning
Til eleven
Med dette elevhæfte kan du i samarbejde med din gruppe eller hele klassen arbejde
med kreativitet, innovation og entreprenørskab. Elevhæftet kan bruges på 2 måder
enten i samarbejde med jeres lærer eller direkte i undervisningen, men I kan også vælge at
arbejde selvstændigt med aktiviteterne. Hver enkelt aktivitet indeholder både en formålsbeskrivelse og en nøjagtig instruktion til øvelsen, så I har mulighed for i samarbejde gennem
innovationsprocessen at finde frem til brugbare løsninger på jeres udfordringer.
Elevhæftet er udarbejdet, så det er muligt for jer at benytte alle 6 faser beskrevet
i lærebogen Innovationsstarteren. I kan arbejde jer systematisk frem med start
ved fase 1, I kan også vælge ift. den fase, der er mest meningsfuld i iht. det sted i
processen, som I arbejder med. Med faserne i IS-elevhæfte, vil I opleve, at I ofte
hopper rundt i faserne. Disse spring frem og tilbage i processen er en væsentlig del af
bevægelsen i en innovationsproces, og det er dem, der kan hjælpe jer med at styrke
spritnye løsningsforslag, der virkelig har potentiale. Elevhæftet til IS er udviklet, fordi
flere elever og lærere på ungdomsuddannelserne har efterlyst ekstra øvemateriale,
som kan hjælpe dig/gruppen gennem de seks faser. IS-elevhæftet kan tage dig og din
gruppe igennem de forskellige innovative processer, der leder hen mod udviklingen
af en virksomhedsidé. En idé som efterfølgende kan videreudvikles.
Vær opmærksom på, at I efter hver aktivitet får afsluttet og samlet op, så både idéer
og løsningsforslag bliver samlet til evt. senere brug.

Til læreren
Dette elevhæfte er et supplement til underviserbogen Innovationsstarteren, udviklet
for Region Nordjylland i forbindelse med indsatsen: All Innovation. Bogen kan både
anvendes i forbindelse med undervisningen ud fra underviserbogen IS og i elevernes
selvstændige arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab. Elevhæftet er
udarbejdet, så det er muligt at benytte alle 6 faser beskrevet i IS, men man kan også
selektere ift. den fase, der er mest meningsfuld i iht. det sted i processen, man arbejder med. Med faserne i IS, vil man opleve, at man ofte hopper og skifter gear. Eks.
går man fra konkrete observationer af felten og forståelse af den virkelige udfordring
over til den ekstreme idégenerering, hvor helt nye idéer produceres i hobetal, for så
at gå over til idéudvælgelsen, hvor der skal selekteres i idéerne ved at identificere,
hvilke der kan skabe størst værdi. Disse spring frem og tilbage er en væsentlig del af
bevægelsen i en innovationsproces, og det er dem, der understøtter kreativiteten,
motivationen og skabelsen af spritnye løsningsforslag, der virkelig har potentiale.
Under hver aktivitet er der både en målformulering og en klar instruktion til øvelsen,
dog skal man som underviser være opmærksom på, at der afsluttes og samles op
efter hver øvelse, så både idéer og løsningsforslag bliver samlet til evt. senere brug.
Der er således en sammenhæng imellem Innovationsstarteren og Innovationsstarterens elevhæfte. Alle aktiviteterne fra Innovationsstarteren er overført til elevhæftet.
Da der er udviklet nye aktivteter, er disse sat ind i forhold til de faser, de passer
under, og i elevhæftet vil der være en fortløbende nummerering. Desuden er alle
visuelle symboler identiske med symbolerne anvendt i Innovationsstateren.
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IS' aktivitetsnumre

Oversigt over aktiviteter

IS elevhæftes
aktivitetsnumre

1

Hvordan kan lærer og elever finde en udfordring?

6

2

Hvem kender vi?

7

3

Udfordring og gruppedannelse

2

4

Udfordringen i fokus

11

5

Interview

12

6

Observation

13

7

Vidensbingo

15

8

Note-battle

-

9

Kickstart

16

10

Billedboost

18

11

Persona input

19

12

Rundt på gulvet

20

13

Byg en idé

22

14

Ting mødes

23

15

Rollemodeller

24

16

Ordkort

25

17

Dogmeregler

26

18

Tænkehatte

27

19

Spørg en fremmed

28

20

Besøg af journalisten fra fremtiden

29

21

Idéshopping

31

22

Spar idéen

34

23

Idéselektion

32

24

A-B-C

33

25

Pretotyping

36

26

Byg en kickass prototype

38

27

Pitchtræning

39

28

Netværkskort

40

29

Steppingstones

41

30

Fremtidsinterview

42

31

Portfoliometoden

-

Indledning
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32

A-B-C-evaluering

45

33

Præsentation på en anden måde

-

34

Giv gaver

-

35

Baglæns morgen

-

36

Yes, jeg har lavet en fejl

-

37

Årets elevfest

-

38

Junglevandring

-

39

Idélotteri

-

40

Hvem ved hvad?

4

41

Samarbejdskodeks

-

42

Tjek ind og ud

-

43

Gruppekontrakt

3

44

Det fysiske rum

-

45

Spørgekarrusellen

-

46

Gave/opgave

-

47

Del guldet

-

48

Flipoverstafet

-
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Faser

Aktiviteter

Side

1 Dannelse af grupper
2 Gruppedannelse med baggrund i udfordringer
3 Gruppekontrakt
4 Hvem ved hvad?
5 Samarbejdskodeks

12
13
14
15
16

Fase 1
Udfordringen i fokus

6 Hvor finder du en udfordring?
7 Hvem kender vi?
8 Fold ud
9 Rollespil
10 Interessefokus
11 Udfordringen i fokus

21
22
23
24
25
26

Fase 2
Undersøgelse

12 Interview
13 Observation
14 Explore
15 Vidensbingo

30
31
32
33

Fase 3
Idéudvikling

16 Kickstart
17 Send det videre...
18 Billedboost
19 Persona input
20 Rundt på gulvet
21 Sæt strøm til
22 Byg en idé
23 Ting mødes
24 Rollemodeller
25 Ordkort
26 Dogmeregler
27 Tænkehatte
28 Spørg en fremmed
29 Besøg af journalisten fra fremtiden
30 Har naturen løst det?
31 Idéshopping
32 Idéselektion
33 A-B-C
34 Spar idéen

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56

Fase 4
Prototyping

35 Opvamning til pretotyping
36 Pretotyping
37 LEGO-modeller
38 Byg en kickass prototype

60
61
62
63

Fase 5
Handling

39 Pitchtræning
40 Netværkskort
41 Steppingstones
42 Fremtidsinterview
43 Catchprases

67
68
69
70
71

Fase 6
Evaluering

44 Nordjyske Nyskabere
45 A-B-C-evaluering

75
75
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Illustrativ oversigt
Følgende er en oversigt over hvad de forskellige illustrationer i elevhæftet betyder.
Hver aktivitet har et nummer. Derudover har hver fase en illustration samt en farvekode.

Faserne

De seks faser i Innovationsstarteren har hver deres symbol. Disse går igen
i deres respektive kapitler, så man hele tiden kan orientere sig om, hvilken
fase man pt. arbejder med.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Aktiviteterne

I hver af de seks faser i Innovationsstarteren findes der en lang række
aktiviteter. Disse aktiviteter indeholder alle visuelle symboler, der går igen
i samtlige aktiviteter. Se hvilke nedenfor og få et overblik over, hvad de
betyder.

Målskive

Alle aktiviteterne er kort introduceret med en formålsbeskrivelse, som er
symboliseret med denne målskive.

Aktivitetstavlen

For hver aktivitet er det skitseret:
1. Hvor lang tid aktiviteten cirka tager.
2. Hvor mange deltagere der kan/skal deltage.
3. Hvilke materialer der skal bruges til aktiviteten.

Afslutning

Efter hver aktivitet skal du lægge dine take-aways (idéer, udbytte, forslag) i
kurven, som tages med til den afsluttende fase.

Indledning
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Sådan kommer du igang!

6
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Innovationsstarteren (forkortet til IS) er baseret på en 6 faset model udviklet af Anni
Stavnskær for Region Nordjylland tilbage i 2013 og videreudviklet i Innovationsstarteren udgivet i 2018. Modellen er udviklet til at kunne anvendes til at fremme kreative,
innovative og entreprenante kompetencer. De 6 faser ser i visuel form således ud.

Fase 2
Undersøgelse

g
3 lin
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Pro F
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Fase 5
Handling

Med Innovationsmodellen fra IS, begynder din/jeres innovations rejse. Den mere
direkte rejse med Innovationsmodellen, hvor man går direkte fra fase 1 - 6, kan være
et godt sted at starte, hvis du/I er ny i arbejdet med innovative processer. På denne
måde får du/I øvelse i de komplekse processer IS rummer. Dertil kan nye aktiviteter
udvikles, som kan blive en del af hver enkelts unikke innovative værktøjskasse.
Kortfilmen ”The deep dive” viser, hvordan IDEO arbejder med den iterative proces i
praksis.
www.youtube.com/watch?v=2Dtrkrz0yoU

Indledning

11

Første skridt på
innovationsrejsen
Før I går igang, bør I danne gruppe eller grupper, hvilket der er mange måder at
gøre på. Ofte vil det være læreren, der på ungdomsuddannelserne står for dette.
Hvis I arbejder selvstændigt, altså uden lærer, finder I på næste side øvelser, der kan
understøtte gruppedannelsen, og hvordan man indleder arbejdet i projektgruppen.
I forhold til gruppedannelse er nedenstående inspiration til, at man laver tilfældigt
sammensatte grupper inspireret af Edward De Bonos teori om, at dette fremmer den
kreative proces. Der er i aktivitet 2 også et eksempel på, hvordan man kan inddele
grupper ud fra hvilken udfordring, man vil arbejde med. Denne aktivitet vil således
være undervejs i fase 1, og ikke som de øvrige inden opstart af fase 1.
Vælg en af metoderne fra aktivitet 1, 2 eller 3 og herefter en af metoderne fra
aktivitet 4 eller 5.

Indledning
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1 Dannelse af grupper
Målet er at projektarbejdet bliver i tilfældigt (random) sammensatte grupper, ud
fra en tanke om, at dette kan frigøre den enkelte fra at skulle vælge til og fra, og at
tilfældighedsprincippet fremmer den kreative proces. Gruppedannelsen er på denne
måde fritaget fra forudgående erfaringer med klassen og de sociale grupper.

30 - 60
minutter

1.
2.

3.

4.

5.
6.

2 - 40

Computer, kasse
og kridt

I skal nu vælge en eller flere af nedenstående metoder til at få dannet jeres
gruppe/r på.
En måde at inddele grupper på kan være, at opstille hele klassen efter hvilke
måneder, de er født i. Hvilken højde de har. Hvor langt de har fra deres bopæl
og til uddannelsesstedet. Vælg et kriterie at inddele ud fra. Derefter inddeler I
jer i lige store grupper (4 - 6). Alt efter den ønskede gruppestørrelse.
En anden variation er at stille alle i en stor gruppe på gulvet. Tegn en stor
cirkel med kridt rundt om alle, så alle står inde i cirklen. Man skal finde ud af,
hvad man har til fælles med de øvrige deltagere. En fra gruppen udstikker et
spørgsmål som for eksempel; Hvad kan du bedst lide til morgenmad? Hvilken
ferieform kan du bedst lide? Hvilken form for hovedbeklædning kan du
bedst lide? Hvad er dit yndlingscomputerspil? osv. Hver gang der stilles et ny
spørgsmål, dannes der nye grupper, der er enige om det enkelte spørgsmål.
Man rekrutterer blandt de øvrige deltagere nogen til sin gruppe, som har det
samme eller lignende svar på det stillede spørgsmål.
Herefter aftales hvilken gruppe størrelse, der ønskes. Så man i hver af grupperne skal være 4, 5 eller 6 deltagere. Alt efter hvilken gruppestørrelse, man
ønsker at lande på. Denne sidste inddeling definerer de nye projektgrupper.
I kan også vælge at placere alle navnene i en kasse og derefter trække
navnene op efter tur, og grupperne bliver dannet på baggrund af dette.
Den mere avancerede udgave af dette er - det her program - hvor
man indtaster alle navnene og så “spytter” den gruppeinddelinger ud:
www.randomlists.com/team-generator.

Når I har har afsluttet processen med at danne grupperne - uanset om det er i tilfældigt sammensatte grupper eller selvvalgte grupper, kan grupperne med fordel
fortsætte med aktivitet 3 - 4.
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2 Gruppedannelse med 		
baggrund i udfordringer
Målet er at der gennem udvikling af idéer til udfordringer til Innovationsmodellens fase
1, inddeles i grupper for projektarbejdet gennem processen, idet I taler og arbejder jer
frem til, hvem der brænder for samme udfordring som jer selv.
Fokus for denne aktivitet er at finde ud af, hvilke udfordringer I kan arbejde med og
lade løsningerne på udfordringerne vente til senere. Denne del af processen er udforskende frem for løsningsorienteret.

2 - 4 timer
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

2 - 40
Del evt. holdet op i 2

Post-it og pen

I skal udarbejde adskillige idéer til udfordringer og nedskrive dem på post-its.
(Se evt. fase 1 i Innovationsmodellen).
Sæt alle jeres idéer vilkårligt op på én fælles tavle.
Herefter læser I hinandens idéer fra tavlen.
Idéerne skal inddeles i udfordringer. Drøft hvilke idéer, der kunne relatere
til/komplementere hinanden og udgøre én udfordring? Sæt de post-it´s der
relaterer/komplementerer hinanden på én flipover. Der kan opstå mange forskellige sammensætninger, og I kan generere adskillige flipovers, der forener
idéerne på kryds og tværs. Antallet af flipover ark afhænger af, hvor mange
forskellige udfordringer I anser som relevante.
I skal nu hver især stille jer ved den udfordring, I brænder for at arbejde videre med. Dette er udgangspunktet for gruppedannelsen. Hvis mange deltagere er samlet om én udfordring, kan I med fordel dele jer op, så flere grupper
arbejder med samme udfordring eller undertemaer hertil.
Aktiviteter til idégenerering findes i fase 3: “Idéudvikling”. Her kan man vælge
mellem et udvalg af idégenereringsaktiviteter, som kan understøtte jer i at
udvikle nye idéer til mulige udfordringer.
Hvis aktiviteten er lærerstyret, og hvis læreren har valgt denne gruppeinddelingsstrategi, vil det stadig være en god idé enten i gruppen eller på klassen
at forventningsafstemme.
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3 Gruppekontrakt
Formålet med denne aktivitet er, at I får forventningsafstemt forud for det kommende samarbejde i gruppen. I får formidlet og noteret jeres tilgang til projektet,
hvad I tænker, I hver især kan bidrage med. Hvordan I konkret tilrettelægger jeres
arbejdsgang for samarbejdet ect. aktiviteten støtter jer i at skabe et godt samarbejde
og gøre hinanden bedre i samarbejdet. I dialogen mellem parterne får man forventningsafstemt ønsker, behov og mål for samarbejdet og den innovative proces. Man
får delt viden, erfaring og kompetencer og fundet frem til hvordan disse kan benyttes
konstruktivt i samarbejdet.

45 - 90
minutter

2-6

1.

Pen, papir eller
computer

I sætter jer i grupper og forholder jer til og nedfælder gerne skriftligt jeres
samarbejdsgrundlag. Nedenfor er der forslag til en række spørgsmål, der
kunne være aktuelle:
a. Hvad ved I om de aktuelle projekter?
b. Hvordan arbejder I hver især bedst? (Fysiske rammer, afgrænsede/åbne
opgaver ect.).
c. Hvad er jeres individuelle forcer og svagheder, og om der er elementer, I
gerne vil have hjælp til fra de andre gruppemedlemmer?
d. Hvordan tilrettelægger I arbejdet med projektet? Skriver I sammen? Fordeler
I afsnit mellem jer? ect.
e. Hvordan forholder I jer til arbejde i ferie/weekend? Hvornår på dagen forventer I at arbejde? Skal der aftales pauser, hvis I sidder sammen og arbejder? ect.
f. Hvordan gør I i forbindelse med sygdom og evt. andre planlagte elementer i
gruppemedlemmernes kalendere?
g. Hvilken aftale vil I have ift. hjemmearbejde?
h. Hvem har hvilken rolle? Leder, joker, idémager, afslutter e.a.?
i. Hvordan kontakter I hinanden - mail, tlf., messenger e.a.?
j. Tidsplan i grove træk.
k. Hvad forventer I at få ud af nærværende projekt?
l. Hvordan skaber I rammerne for et godt samarbejde i gruppen?
Disse punkter er forslag til indholdet for en gruppekontrakt. I vælger selv, hvilke
elementer, der er relevante for jeres gruppearbejde og kan tilføje andre punkter
afhængig af dette.
Gruppekontrakten underskrives af alle medlemmer i gruppen og lægges digitalt,
så den er tilgængelig for alle medlemmer.
Kontrakten kan revideres i løbet af projektarbejdet, og I kan benytte den som
afsæt for en samtale om gruppearbejdet undervejs i processen.
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4 Hvem ved hvad?
Målet er at opdage forskellig viden blandt gruppemedlemmerne og understøtte, at
mest mulige viden bliver benyttet i den innovative proces. Det afklares hvilken viden og
hvordan viden i grupperne kan anvendes i relation til udfordringen, I arbejder med.

2 timer
Tiden varierer efter
gruppe størrelse

1.

2.

d
c
b
a

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

2 - 40
Hele holdet
samlet eller i
grupper

Flipover, post-it,
og pen

Drøft i gruppen hvorvidt I mener, at forskellige viden i en gruppe styrker
udviklingen af innovative idéer, og hvorfor det er væsentligt, at I får øje på
forskelig viden blandt gruppens medlemmer og finder ud af benytte det som
en ressource.
I par interviewer I hinanden om jeres individuelle vidensdomæner. Det kan
eks. omhandle en hobby, et fritidsjob, fagområde ect.
Hvert domæne I opdager, noteres på en post-it.
I bytter efter 15 min.
Herefter samles I i de grupper, der er udarbejdet for projektet.
På en flipover tegner I fire store cirkler som fremstillet herunder:
a. Viden alle i gruppen deler.
b. Viden nogle i gruppen deler.
c. Viden kun én i gruppen har.
d. Viden ingen i gruppen har, men som der er brug for i relation til løsningen af udfordringen.
Post-it sedlerne med deres viden placeres i de respektive cirkler. I kan med
fordel snakke om, hvilke domæner I har fælles, hvad den unikke viden omhandler, og evt. hvordan I kan få viden om det yderste domæne. Når alle sedler
er placeret, er der skabt et kort og et overblik over jeres viden, og nu kan I
vurdere, hvilke I kan benytte, samt hvordan I får mest mulig viden i spil.
Desuden kan I gennemgå et vidensområde ad gangen i forhold til, hvordan
denne viden kan anvendes til at løse udfordringen.
En i gruppen fortæller ca. 3 minutter om en viden. Derefter overfører de
øvrige deltagere det fortalte i forhold til, om noget af det kan anvendes til at
løse udfordringen. 1 idé pr seddel.

Indledning
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5 Samarbejdskodeks
Målet med aktiviteten er at skabe en platform, som danner grundlaget for samarbejdsformen på holdet og styrker de sociale relationer, I får brug for i de usikre
innovative læreprocesser. I skal udtrykke jeres behov og overvejelser om, hvordan I
skaber et trygt læringsmiljø på holdet/gruppen og på baggrund af dette udarbejde et
samarbejdskodeks.

1 time
1.
2.
3.
4.
5.

2 - 40

Papir, pen og
flipover

Først skriver I individuelt ned, hvad der er vigtigt for jer, for at I har et godt
læringsmiljø.
Herefter deler I jeres individuelle tanker med hele holdet.
Hav fokus på, at alle får delt deres perspektiver, forstået hinanden og rummer, at der kan være forskelle i jeres behov.
På baggrund af dette udarbejder holdet/gruppen nogle fælles beskrivelser
for læringsrammerne, som I sammen vil søge at tilgodese.
Samarbejdskodekset kan evt, hænges op så holdet mindes om jeres aftale og
løbende kan vende tilbage og evt. revidere det.

Indledning
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Nu er I klar til at springe ud i innovationsarbejdet!

Indledning
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Hvor kan man hente gratis hjælp?
Region Nordjylland har et helt unikt tilbud til alle ungdomsuddannelserne i Region
Nordjylland kaldet All Innovation. Her kan du sammen med din lærer booke unge
iværksættere/mentorer, der helt gratis kan komme og hjælpe med forskellige dele af
innovationsprocessen.
All Innovations unge mentorer står klar til at sparre med de
elever, der selv drømmer om at starte som iværksættere.

Idéer skal omsættes til prototyper, når eleverne bliver sluppet
løs mellem 3D-printere og lasercuttere i Makerspace.

Eleverne bliver introduceret til idéudvikling, prototyping og
iværksætteri over en eller to dage.

Oplægget giver eleverne indblik i, hvordan man fanger kundernes opmærksomhed med digital markedsføring.

Book en ung iværksætter til at fyre op under eleverne og
deres iværksætterdrømme.

Book en pitch-specialist til at hælde benzin på elevernes
præsentationsevner. De får redskaber, som de også kan bruge
til eksamen og jobsamtalen.

www.gaaallin.dk

Indledning
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Fase 1
Udfordringen
Alle aktiviteterne i dette første kapitel omhandler, hvordan du/I finder frem til den
udfordring, som bliver omdrejningspunktet for det videre forløb. Du/I skal starte med
at finde en udfordring eller problemstilling, du/I er interesseret i og dermed motiveret for at arbejde med.
Udfordringen kan være en, som du/I har udvalgt at arbejde med eller co-create på.
Er udfordringen ikke kendt fra starten af, handler denne fase om, at I sammen skal
udforske hvilken udfordring, der vil være interessant og relevant at arbejde videre
med. I denne del af processen er fokuspunkt, at I fokuserer på udforskning og venter
med at begynde at tale om løsninger.
Når I i fællesskab finder frem til den udfordring, I vil arbejde med, vil det medføre at I
i højere grad får ejerskab til innovationsprocessen.
I denne fase kan I vælge mellem aktiviteterne 6 - 11. Det er en god idé at afslutte
med aktivitet 11.
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6 Hvordan kan lærer og 		
elever finde en udfordring?
Der arbejdes med udfordringer på arbejdsmarkedet (og potentielt opdyrke netværk
til praktik og job), eller man kan vælge at arbejde med en brændende samfundsmæssig udfordring fra noget, man har oplevet i sin hverdag eller set på sociale medier/nyhederne. Begge dele giver rig mulighed for at komme med alsidige kreative
løsningsmuligheder.

1 time

2 - 40

Pen og
papir

En udfordring kan findes på forskellig vis. Herunder gives nogle eksempler:

•
•
•
•
•
•
•

Du/I benytter en henvendelse fra omverdenen.
Gennem en ekstern samarbejdspartner, der efterspørger en udfordring
eller et projekt, som de kunne tænke sig at samarbejde om eller høre jeres
løsningsforslag til.
I tager udgangspunkt i jeres eget liv og udfordringer, og finder frem til en
relevant udfordring baseret på egen viden, erfaringer og kompetencer.
I finder en brændende samfundsmæssig udfordring, der kalder på nye løsninger.
I får en idé til en udfordring via idégenerering eller via observationer af praksis f.eks. fra et fritidsjob, en fritidsinteresse eller arbejde som træner til sport
eller spejderleder.
I udvikler/genererer en udfordring i samarbejde med ekstern samarbejdspartner.
I udvikler/genererer en udfordring ud fra en kombination af de faglige kriterier,
interesser, viden, erfaringer og/eller kompetencer.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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7 Hvem kender vi?
Målet er at afdække jeres egne og/eller fælles netværk i grupperne og udvælge hvilke
personer i netværket, der kan bidrage til at give en udfordring. I skaber herved en
bevidsthed om jeres netværk og potentialet i det, og I får praksiserfaringer med at
benytte jer af jeres netværk.
I dag er netværk et vigtigt redskab – jo bedre vi er til at benytte det, des større er
vores muligheder. Det er en væsentlig del af at innovere, idet netværket kan være en
essentiel hjælp for at finde mulige samarbejdspartnere.

1 time

c
b
a

1.
2.

3.

4.

5.

2 - 40

Pen og
papir

I tegner hver især skitsen til en netværkscirkel.
Med øje for hvem der kan hjælpe med at finde en spændende 		
udfordring, udfylder I jeres netværkscirkel:
e. Tætte kontakter i centrum: forældre, nære venner, nær familie.
f. Gode kontakter: venner, slægtninge, klassekammerater, holdkammerater på sportsholdet og fritidsjob.
g. Perifere kontakter: Facebook og LinkedIn forbindelser eller virksomheder, der kunne være relevante for udfordringen.
Kig på jeres netværkskort og vælg tre kontakter, som I kan kontakte med
henblik på at finde en spændende udfordring at arbejde med. I skal finde
frem til, hvordan I kan komme i kontakt med dem og skabe bro, så I kan
udarbejde et produktivt samarbejde.
Sæt planen i gang og forsøg at opnå kontakt til jeres udvalgte kontaktpersoner. Start et samarbejde med en eller flere kontaktpersoner. Aftal hvor lang
tid de eksterne kan investere i samarbejdet og afklar forventninger til: Hvor
lang tid de har til at hjælpe jer med at undersøge udfordringen? Hvornår de
eksterne samarbejdspartnere vil forvente at få præsenteret nogle løsningsforslag til udfordringen? Osv. I samarbejdet med eksterne er forudsætningen
for et godt samarbejde tydelig forventningsafklaring.
Udarbejd en handlingsplan i forhold til aftalerne med de eksterne samarbejdspartnere og rammen for forløbet.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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8 Fold ud
Målet med denne øvelse er at træne evnen til at afsøge potentielle fokus, der kan
blive til en udfordring. Udfoldelsen af problemområdet er særlig brugbar, hvis man
gerne vil lede efter et interessant nyt startpunkt for en kreativ proces - eller man
ønsker at lægge fokus på en særlig detalje ved problemområdet. Et stærkt fokus i
udfordringen leder oftere til mere innovative idéer. De første fokus man kommer til
at tænke på ved et given problemområde, vil også typisk være dem andre tænker på.
Kan man finde et mere unikt fokus, som de fleste andre i verden måske endnu ikke
har brugt i deres udfordring - ja, så er der større chance for at udvikle noget unikt.

15
minutter
1.
2.
3.

4.

5.

6.

2-40 i
grupper
af 2

Post-it og pen

Find sammen i par med en, der har samme yndlingstopping til pizza (skinke,
gorgonzola ost, pølser, etc). Efterfølgende trin udføres i par.
Find et tomt bord, vindue, dør eller et væg-område, hvor post-its kan hænge
fast.
I skal nu vælge et tilfældigt problemområde at arbejde med i de følgende trin
(for eksempel frisør, supermarked, plejehjem, skobutik, børnehave, strand-isbar, etc).
Tag herefter et perspektiv fra en person, der er direkte relateret til problemområdet. Hvis jeres problemområde er frisørsalon, så kan I enten vælge kunde,
frisør, rengøringspersonale, sælger af frisørartikler, etc. Vælg kun et perspektiv.
Identificer hver eneste situation og objekt for problemområdet udfra dette
perspektiv ved at lege “hvad sker der minut for minut”. Hvis jeres problemområde
er frisørsalon og jeres perspektiv er kunde, så kan man identificere følgende
situationer og objekter: booking af tid på telefon, booking af tid via hjemmeside,
ankomst i frisørsalon, vente på ens tur, blade at læse i, forklaring af hvordan
man ønsker at blive klippet/farvet, saksen, frisørstolen, situationen hvor en
ven opdager at man er blevet klippet, og mange flere. Fortsæt øvelsen ved at
vælge et nyt perspektiv. Husk at skrive alle situationer og objekter ned på postits. Fortsæt trin 5 i cirka 10 minutter.
Vælg nu interessante situationer og objekter en af gangen og formuler en
udfordring for hver af disse. Formuler så mange udfordinger som muligt. Hvis
jeres problemområde er frisørsalon, så kan objektet “frisørstolen” blive til en
udfordring ala “lav fremtidens frisørstol”. På samme måde kan situationen
“vente på ens tur” blive til “gør det til en oplevelse at vente på ens tur”.
Fortsæt trin 6 i cirka 5 minutter.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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9 Rollespil
Målet med denne øvelse er at træne evnen til at vende potentielle problemområder
rundt og rundt for at afsøge interessante måder at anskue og udvikle en udfordring
på. Alternative definitioner gør det muligt at få nye forståelser og perspektiver på et
fokus, inden man beslutter sig for, hvordan man definerer den endelige udfordring.
Dette arbejde er særligt vigtigt i forhold til at lede efter perspektiver på en problemstilling, som er mere motiverende eller interessant at starte med i sin entreprenante proces.

30
minutter
1.
2.

3.

4.

5.

6.

2 - 40 i grupper af 4

Post-it og pen

Find sammen i hold a 4 med nogen, der har samme yndlingsdrik.
I skal nu vælge en tilfældig problemstilling eller fokus at arbejde med i de
følgende trin (for eksempel skraldespand, skoletaske, sandwich shop, tøjbutik, etc).
Find nogle materialer (borde, stole, papir, pap, tape, lim, saks, tegneting,
etc) og byg/opsæt en situation, der relaterer til den valgte problemstilling/
fokus. Hvis det for eksempel er sandwich shop, så kan I lave en bestillingsdisk, et madlavningsområde og en række ingredienser, brød, kasseapparat
og lignende. Det er vigtigt, at I laver en hurtigt opsætning på maksimalt 10
minutter.
De tre ældste starter med at gennemføre et rollespil, der passer til problemstilling/fokus. For sandwich shop kunne det for eksempel være bestillingssituationen. Måske kommer to af jer ind for at bestille, og den tredie tager
imod bestillingen. Prøv at lave rollespillet så virkelighedsnært som muligt.
Samtidig står den fjerde på holdet (instruktøren) og lægger mærke til, om
der opstår nogle åbenlyse problematiske situationer, og skriver disse ned.
Efter første rollespil roterer I alle fire roller, så en ny tager imod bestillingen,
en ny skriver idéer ned og en ny giver bestilling, og måske er den sidste nu
en rengøringsassistent. Den nye instruktør skal ændre noget ved opsætningen, eller måden rollespillet udføres. Måske flyttes bestillingsdisken, eller
måske bliver bestilleren bedt om at tage en menu og sætte sig ved et bord,
når han/hun skal bestille - for at afprøve forskellige rollespil og lede efter
flere problemstillinger.
Stop øvelsen efter cirka 30 minutter. Gentag eventuelt øvelsen på flere
problemstillinger/fokus.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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10 Interessefokus
Målet med denne øvelse er at træne evnen til at identificere personlige interessefokus
udfra egne hverdagsaktiviteter. “Interessefokus” gør det muligt at få et overblik over,
hvilke personlige aktiviteter, man kunne have en interesse i at være kreative omkring
- at udfordre med noget nytænkning. Dette arbejde er vigtigt i forhold til at lede efter
udfordringer, som bunder i en personlig interesse og derved skaber højere motivation
gennem den entreprenante proces.

20
minutter
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

2 - 40 i grupper af 4

Papir, pen og
computer

Find sammen i gruppen med en, der har samme yndlingsslik. Efterfølgende
trin udføres i gruppen.
Hjælp hinanden med at kortlægge de sidste 14 dage i hver af jeres liv. Tegn
hver dag ved siden af hinanden som en søjle med en blok for hver af jeres
vågne timer udenfor jeres skolegang, og en stor blok for den tid I sover. Skriv
nu hvad I har lavet time for time gennem de sidste 14 dage i de respektive
blokke. Der kan for eksempel være en aftenblok fra i forgårs, hvor der står
Fortnite, læsning eller fodbold. Der kan måske være en blok i weekenden,
hvor der står fødselsdag, ude og cykle, eller bytur. Få fyldt så mange detaljer
på som muligt.
Individuelt skal I nu score alle jeres blokke med 0 -1 point. 1 point til de blokke, som I tænker kunne være interessante at nytænke et eller andet ved. 0
point til de blokke, som I tænker vil være kedelige at arbejde med at nytænke.
Hjælp nu hinanden med at tage de blokke med 1 taller og udfolde dem. I skal
dele hver af disse 1-timers blokke op i 10 minutters blokke. Det kan være,
at 1 times fodboldblok bliver delt op i 10 minutter socialt hygge i omklædningsrummet efterfulgt af 10 minutters opvarmning, efterfuldt af 2 gange 10
minutters tekniktræning, og så videre.
Individuelt skal I nu score alle jeres 10 minutters blokke med 0-1 point. 1 point
til de blokke, som I tænker kunne være interessante at nytænke et eller andet
ved. 0 point til de blokke, som I tænker vil være kedelige at arbejde med at
nytænke.
Hjælp hinanden med at omskrive de 10 minutters blokke med 1 point til en
potentiel udfordring.
Stop øvelsen efter cirka 20 minutter. Gentag eventuelt øvelse på flere
problemstillinger/fokus.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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11 Udfordringen i fokus
Målet er at formuleringen af udfordringen fokuseres, så den er nem at arbejde videre
med. For at dette er muligt, kan det være en god idé, at den tilgodeser følgende tre
kriterier:
1. Konkret (Så udfordringen er håndtérbar og mulig at idéudvikle løsningsforslag
til).
2. Åbent spørgsmål (Så løsningsforslaget ikke er givet på forhånd eller kan besvares
med ja eller nej, men skal udforskes).
3. Mulig at handle på (Så udfordringen er formuleret således, at eleverne eller
eksterne samarbejdspartnere kan blive aktører i løsningsforslaget).
Disse kriterier kan tilgodeses ved eks. at udarbejde udfordringen, så den fx. starter
med en af følgende formuleringer:
• Hvordan skaber jeg/vi/samarbejdspartnerne...
• Hvordan får jeg/vi/ samarbejdspartnerne...
• Hvordan udvikler jeg/vi/ samarbejdspartnerne...

30
minutter
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Grupper af
2-5

Post-it, tavle,
flipover/A2 ark

De tre kriterier skrives op på tavle, så alle kan se dem gennem hele aktiviteten.
Grupperne udarbejder en formulering af deres udfordring, så den tilgodeser
kriterierne, f.eks. ved at sætte dem selv eller den samarbejdspartner man
løser udfordringen for i handleposition: Hvordan skaber vi... (10 min.).
Grupperne går sammen to og to.
Grupperne skiftes til at præsentere udfordringen for hinanden og give feedback. Der skal fokuseres på de tre kriterier - lever formuleringen op til dem?
Herefter arbejder den enkelte gruppe med egen feedback og sparrer med
hinanden. (5 min.).
Nu er udfordringen for projektet formuleret og klar, og I kan herefter gå i
gang med næste fase.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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Udfordringen afsluttes
Fase 1 “Udfordringen” afsluttes med at den valgte udfordring sættes op et for hele
gruppen synligt sted. Her skal den være placeret i hele projektperioden, da det er
denne udfordring, som danner grundlaget for alle de efterfølgende faser.
I kan skrive jeres udfording ind her:
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Fase 2
Undersøgelse
Hele dette kapitel omhandler undersøgelsen og udforskningen af den valgte
udfordring og indsamling af viden.
I undersøgelsesfasen skal I indsamle viden om udfordringen:
• Målgruppen
• Den eksisterende praksis
• Jeres interne viden/ikke-viden iht. udfordringen mv.
• Faglig og teoretisk viden om emnet
Aktiviteterne i dette kapitel omhandler blandt andet brugerdrevet/kundedrevet perspektiv i løsningsforslaget, som I udarbejder, idet aktiviteterne omhandler indsamling af viden om brugernes/kundernes behov, meninger, holdninger og oplevelser.
De understøtter, at jeres løsningsforslag bliver værdifulde og implementérbare for
slutbrugerne.
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12 Interview
Målet med aktiviteten er at opnå indsigt i målgruppens ønsker og behov i relation
til projektets udfordring. Metoden kan virke lidt omfattende, men den giver en helt
særlig indsigt i målgruppen/samarbejdspartneren, som de kan have svært ved at
opnå på anden vis. Samtidig er det en øvelse i, at søge viden ved hjælp af interviews
med relevante spørgsmål, for at finde svar på det I ønsker at vide mere om.

45
minutter

1.

2.
3.
4.
5.

2 - 40

Pen, papir
evt. lydoptager/
telefon

I skal afklare, hvem I kunne have gavn af at interviewe og herefter indgå
aftale med vedkommende. I kan evt. afklare dette ved at spørge: Hvem kan
give os værdifuld information om udfordringen?
Interviewguide udarbejdes. I skal fokusere på, hvad I vil vide fra informanten,
og hvordan I bedst muligt får svar på dette.
Interviewet gennemføres med den valgte informant.
Interviewet analyseres og de relevante data iht. udfordringen udvælges.
Den relevante data iht. forståelse for udfordringen inddrages i idéudviklingen
af et innovativt og meningsfuldt løsningsforslag.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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13 Observation
Målet er gennem observation at opnå øget indsigt og forståelse for det felt, der er
centrum for udfordringen – jeres arbejde, hverdag, arbejdsgange eller anvendelse af
et givent produkt. Med observation kan I få et indblik i hverdagen i det undersøgelsesfelt, som udfordringen er placeret indenfor. Observation bidrager med perspektiver,
som ikke er fortolket af målgruppen men af jer. Dermed kan observation medføre
nye opdagelser, der kan føre til værdifulde løsninger på udfordringen, som ikke ville
have set dagens lys, hvis I blot tog udgangspunkt i målgruppens egne udtalte oplevelser.

2 timer 2 dage

1.

2.
3.
4.
5.

2 - 40

Pen, papir
evt. lydoptager/
telefon

I skal udvælge hvem/hvad, der er relevant at observere iht. udfordringen og
indgå aftale om tid og sted for observationen. Det er væsentligt, at I udarbejder en klar aftale, så alle parter er afklaret med formålet for og anvendelsen af observationen, så de observerede er trygge ved processen. På denne
måde er sandsynligheden for, at I får relevant data med tilbage størst.
I skal rammesætte, hvad I vil fokusere på i jeres observationer, og hvordan I
vil indsamle jeres observationer.
Observationen gennemføres.
Data fra observationen analyseres og den relevante data iht. udfordringen udvælges.
Den relevante data iht. forståelse for udfordringen inddrages i idéudviklingen
af et innovativt og meningsfuldt løsningsforslag.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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14 Explore
Denne aktivitet handler om at udforske udfordringen yderligere og indhente mere
viden, om den udfordring du/I har valgt. Med denne indsamling af viden kan I opnå
indsigt i, hvad det er for en udfordring og baggrunden for den. En viden der kan være
anvendelig, når I i næste fase skal idéudvikle på udfordringen. For virkelig at forandre
på noget må man først forstå det!

½ - 1½ time
Tiden varierer
efter gruppe
størrelse
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

2 - 40
i grupper
af 2 - 5

Ensfarvede
post-it, pen, bøtte/
pose, ur/telefon /
computer

En deltager placerer udfordringen, så alle kan se den.
I skal nu bruge 2 min. på individuelt at notere alle de idéer, I har til, hvor I
kan søge yderligere viden om netop den udfordring, I har valgt. (Fagbøger,
YouTube, aviser, Google, faglærer, forældre, osv.).
I skriver udfordringen i midten på en tavle eller flipover og tegner idéerne til
yderligere vidensindsamling rundt omkring den.
Alle i gruppen skriver deres navne på to former for vidensindsamling, de
gerne vil deltage i.
Gruppen taler om de fremkomne mindmaps og fordeler hvem i gruppen,
der indhenter viden hvor. Dette skal sættes i forhold til, hvor lang tid I har til
jeres projektarbejder.
Når det aftalte tidsrum er gået (½ dag eller 7 dage?), videreformidler hver
undergruppe til de øvrige i gruppen, hvad de har lært om udfordringen.
Hele denne viden tages med videre til udarbejdelsen af løsningen.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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15 Vidensbingo
Vidensbingo handler om at afklare viden og ikke-viden ift. udfordringen. Med denne
afklaring kan I opnå indsigt i, hvordan I kan benytte hinandens individuelle viden,
kompetencer og erfaringer, samt afdække hvor og hvad I mangler viden om for at
skabe et godt løsningsforslag til udfordringen.

½ - 1½ time
Tiden varierer
efter gruppe
størrelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

2 - 40
i grupper
af 2 - 5

Ensfarvede
post-it, pen,
bøtte/pose, ur

Udfordringen placeres så alle kan se den.
I skal nu bruge 2 min. til, individuelt at notere alle de begreber, som I umiddelbart kan komme i tanke om ift. udfordringen. Et begreb/bidrag pr. post-it.
Herefter skal I bruge 3 min. til at skrive, hvad I selv kan bidrage med ift. udfordringen.
I tager nu jeres post-its med jer og sætter jer ud i jeres grupper.
Uden at kigge på hinandens idéer lægger I jeres sedler ned i posen og blander
dem.
Nu trækker I, på skift en seddel op af posen og læser begrebet/ bidraget højt.
De, der ved noget om begrebet/bidraget, siger: ”Bingo” og rækker en hånd
op.
Alle der ved noget om begrebet/bidraget fortæller, hvad de ved. En væsentlig pointe er, at al viden og erfaring er relevant. Det må forventes, at flere
begreber vil gå igen. Når det sker tages en ny seddel fra posen, indtil et nyt
begreb kommer frem fra posen.
Gruppen taler om de fremkomne bidrag og noterer:
a. Hvad I tilsammen ved noget om, og hvordan det kan kombineres.
b. Hvad I gerne vil vide mere om.
c. Hvad jeres vidensfelter tilsammen ikke kan tilgodese. Disse elementer
tages med videre i udarbejdelsen af løsningen.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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Undersøgelse afsluttes
I kan som afslutning på denne fase opsummere på de væsentligste punkter i forhold til: Hvad er den vigtigste viden I har indhentet omkring udfordringen i denne
undersøgelsesfase fra; Observationer, interview, fagbøger, lærer, “YouTube”, osv.? Alt
efter hvilke af aktiviteterne I har gennemgået.
Skriv den vigtigste viden I har indhentet om udfordringen, som I skal have med i det
videre arbejde med udfordringen.
Hæng disse op sammen med udfordringen, så I husker det og har det med videre i
processen.
Afsluttende kaster I et blik på formuleringen af udfordringen. Er der noget af det, I
har lært i denne fase, som gør at formuleringen af udfordringen skal ændres?

I kan skrive jeres ændringer ind her:
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Fase 3
Idéudvikling
Dette kapitel omhandler idéudvikling og idéudvælgelse i forhold til den valgte udfordring.
I idéudviklingsfasen skal I arbejde med at skabe idéer til, hvordan udfordringen kan
løses og efterfølgende udvælge hvilke idéer I ønsker at arbejde videre med. Fokus
er at udfordre vanetænkning og nå videre end jeres første umiddelbare idéer til
udfordringen. I skal træde ud i et bredere spekter af jeres viden og kompetencer og
skabe innovative idéer til løsninger på udfordringen.
Progressionen i aktiviteterne gør, at modet til at træde ud af jeres komfortzone langsomt opbygges, og nye kreative idéer kan udarbejdes i fællesskab.
Jeg foreslår, at idégenereringsfasen tager afsæt i aktivitet 8 “Kickstart”, fordi man
herved får beskrevet den eksisterende idé.
Idéudvikling
• Aktiviteterne 16 - 29 er indledende idéudviklingsaktiviteter, hvor I skal skabe så
mange idéer som muligt og opdage hidtil ukendte muligheder.
Idéudvælgelse
• Aktiviteterne 30 - 34 omhandler udvælgelsen af de idéer, I er motiveret for at
arbejde videre med.
Fælles for alle aktiviteterne er én idé pr. post-it.
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16 Kickstart
Formålet er at få formuleret og skriftliggjort, de allerede eksisterende idéer i forhold til
udfordringen. Herefter er I klar til de videre idéudviklingsaktiviteter. Denne aktivitet er
ofte en god idé at indlede med.

5
minutter
1.
2.

3.

2 - 40

Pen, post-it og
telefon

Alle sidder hver for sig med post-it og pen klar.
Der vælges en fra gruppen, som beder de andre notere eller tegne alle de
idéer, de umiddelbart kan komme i tanke om i henhold til udfordringen.
Husk: 1 idé pr. post-it.
Kommer der ikke nogen idéer til enkelte af gruppemedlemmerne i
denne aktivitet, er det helt OK. De skal nok komme i nogle af de følgende idéudviklingsaktiviteter.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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17 Send det videre...
Formålet er at få idéudviklingen som en fælles aktivitet sat igang, og genereret de
første idéer til udfordringen. Det giver jer samtidigt mulighed for at træne i at bygge
videre på hinandens idéer.

7
minutter

1.
2.

3.
4.
5.

2 - 40

Pen, post-it, en god
stak billedkort (eks.
postkort)

Alle i gruppen sidder med en blok og starter med at skrive deres idé til
løsning af udfordringen.
Når alle er færdige med at skrive deres idé ned, sendes blokken en gang til
højre. Her skriver man videre på den idé, som står på blokken. Man skriver
indtil alle er færdige med at skrive videre på den foregående persons idé.
Herefter sendes blokken endnu engang videre til højre, og I skriver videre på
idéen, indtil blokken lander hos den, som startede med den enkelte idé.
Hvert gruppemedlem læser idéen højt med de tilføjelser, som er kommet på.
Alle idéer tages med videre og indgår i puljen, til det efterfølgende arbejde
med at udvælge blandt idéerne.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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18 Billedboost
Målet er at udfordre til at der udvikles nye idéer, på baggrund af den umiddelbare
provokation og inspiration billedet giver jer. I skal gerne overraskes af billedet.
Herved udfordres jeres naturlige hang til vanetænkning, og I kan impulsivt gå med
den/de første tanke(r), der falder jer ind, og udvikle en sammenkobling mellem
denne/disse og udfordringen.

10-15
minutter
1.
2.
3.

4.
5.

2 - 40

Pen, post-it, en god stak
billedkort
(eks. postkort)

Overvej og drøft i gruppen hvordan man skaber en idé til at løse udfordringen
med udgangspunkt i billedkortet. Afprøv evt. et par kort sammen.
Tag nu en bunke billedkort hver. Billedsiden af kortene skal ligge ned mod
bordpladen, så den ikke kan ses.
I trækker et kort fra jeres individuelle bunke og skriver den/de idéer ned,
som billedet inspirerer jer til. Fokus er på ét billedkort ad gangen. I må gerne
bruge lidt tid på at forholde jer til, hvordan billedet kan relateres til udfordringen - det er ikke sikkert I umiddelbart kan finde en kobling.
Hvis du ingen idéer får af billedkortet trækkes et nyt.
Der trækkes et nyt kort, når du/I ikke får flere idéer af det aktuelle kort.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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19 Persona input
Målet med denne aktivitet er at udvikle idéer med inspiration fra en personas
perspektiv. Herved udfordres I i jeres vanetænkning og i at se udfordringen med et
andet perspektiv end jeres eget. I får mulighed for at træde ind i et mere åbent rum
for idéudviklingen, og udfordre jeres evner til at sætte jer i en andens sted mhp.
løsningsforslag til udfordringen.

2
minutter pr.
persona
1.

2.
3.
4.

2 - 40

Post-it, billede eller kort
med navne på forskellige personaer og ur

I trækker et kort fra bunken af forskellige personaer. F.eks. en cirkusdirektør,
en officer, dronningen, en mor, en admiral, en kendt person, der har relevans for udfordringen, og også gerne en kendt person, der ikke umiddelbart
har relation til udfordringen.
Overvej og drøft i gruppen, hvordan man kan få en idé til at løse udfordringen
med udgangspunkt i en person.
Efterfølgende gives der for hver persona 2 min. til at notere, hvilke idéer I tænker
personaen ville få i forhold til udfordringen. Forslagene drøftes i gruppen.
Aktiviteten gentages indtil flere personaer er gennemgået. Men det er
væsentligt, at I er energiske i denne aktivitet, så hvis man oplever at energien
daler, kan man evt. udskifte en af de valgte personaer eller stoppe aktiviteten.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede billedkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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20 Rundt på gulvet
Målet med denne aktivitet er at dégenerere i par, hvorved der gives mulighed for at
rumme og indbyde til hinandens perspektiver og idéer, samtidig med at I inspireres
af de billeder, I vælger at gå hen til.

15
minutter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 - 40 i
par af 2

Pen, post-it, min. 20
billeder i A4 str.

Billederne lægges tilfældigt ud på gulvet, med god plads omkring dem.
Gruppen/grupperne stiller sig omkring de udbredte billder.
Drøft og overvej hvordan man skaber en idé til at løse udfordringen med
udgangspunkt i at vælge et billede og idégenerere ud fra dette.
I finder nu sammen med én, der har samme størrelse lillefinger som dig selv.
Gå herefter i par af to med pen og post-it i hånden rundt mellem billederne og
tal om, hvilke idéer det givne billede, I står ved, giver jer iht. til udfordringen.
Det er væsentligt, at I støtter hinanden med opmuntring til hinandens idéer
og gerne bruger “Ja, og...” til at bygge videre på hinandens idéer.
Noter jeres idéer, mens I står ved billedet og taler.
Når det givne billede ikke inspirerer jer mere, går I videre til et nyt.
“Ja og…” er et væsentligt element i denne øvelse. Husk 1 idé pr. post-it.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede billedkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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21 Sæt strøm til
Denne øvelse træner evnen til at indtænke nye elektriske funktioner i forhold til
løsning. Det er et relativt let kreativt værktøj og leder oftest til en videreudvikling af
eksisterende løsninger. Den er særlig brugbar i starten af en kreativ idéudvikling.

7
minutter
1.
2.
3.

4.
5.
6.

2 - 40 i par af 2

Post-it og pen

Find sammen i par med en, der har samme danske favoritskuespiller. Efterfølgende trin udføres i par.
Sæt jer sammen ved et bord med post-its og pen.
Hvis jeres udfordring er relateret til et fysisk objekt, så skal I forestille jer at
I sætter strøm til det på nye måder. Hvis jeres udfordring er en situation, så
skal I identificere et fysisk objekt, der er relateret til denne situation - og så
sætte strøm til dette objekt på nye måder. Hvis for eksempel jeres udfordring vedrører en situation om at gøre det til en større oplevelse af spise i
en restaurant, så kunne gulvet være et objekt, man kan prøve at sætte strøm
til. Et gulv med strøm i kan måske bruges til at skabe bevægelse. Man vil
hele tiden få en ny “udsigt” og også nye “naboborde”, som kører rundt på de
andre dele af gulvet. Fortsæt øvelsen ved at tænke over hvad objektet ellers
kunne have af nye funktioner, hvis man satte strøm til?
Skriv alle jeres idéer ned.
Stop øvelsen efter cirka 7 minutter.
Indsaml alle idéer.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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22 Byg en idé
Med udgangspunkt i LEGO bygger I først individuelt og sidenhen sammen figurer, der
inspirerer jer til idéer til løsningsforslaget. Målet med aktiviteten er at udfordre vha.
benspænd, der fordrer, at I tænker kreativt for at opnå sammenhæng i jeres figur og
dennes udtryk, og desuden erfaringer med kreative processer.

40
minutter

2 - 40
i gruppe af 3 - 5

Pen, post-it, LEGO
og ur

1.
2.
3.
4.
5.

En kasse med LEGO stilles et sted i rummet eller hældes ud på et bord.
I sætter jer i grupper.
Hver person skal på 30 sekunder finde 10 stykker LEGO og gå hen på sin plads.
I har nu 2 min. til individuelt at bygge en figur med jeres LEGO-klodser.
På skift fortæller I jeres gruppemedlemmer, hvad figuren forestiller. Hvert
medlem har 1 min. Har I umiddelbart lidt svært ved at få energi af dette, kan
et benspænd være, at I kan vælge én af følgende tre muligheder for karakteren af jeres figur: en advokat, en bytur, en nær ven.
6. Næste trin er, at I må hente 5 LEGO-klodser yderligere.
7. Nu bygger I en ny figur, der symboliserer jer selv.
8. På skift fortæller I jeres gruppemedlemmer, hvad figuren symboliserer hos
jer selv. I har 3 min. hver.
9. I forener herefter jeres eksisterende figurer til én samlet figur. Til dette må I
hente 6 nye LEGO-klodser i alt - ikke pr. mand. I har 5 min.
10. Nu skal I fortælle de andre grupper, hvordan den nye figur kan relatere til
jeres udfordring.
11. Notér idéer til udfordringen.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.

Kapitel 3
Idéudvikling

44

23 Ting mødes
At udvikle idéer med inspiration fra en person, der for nylig har gjort et stort indtryk.
I støttes i at udfordre vanetænkning og se udfordringen med et andet perspektiv
end jeres eget. Samtidig giver det jer mulighed for at træde ind i et mere åbent rum
for idéudviklingen, og udfordrer jeres evner til at sætte jer i en andens sted mhp.
løsningsforslag til udfordringen.

5 - 10
minutter

2 - 40
i par af 2

Pen, post-it, ur, en
pose med forskellige
ting eks. legetøj, en
tom rulle fra toiletpapir, en kuglepen, en
tom juicekarton etc.

1.
2.
3.

Alle skal stå på gulvet.
I tager hver 1 ting fra posen.
I drøfter og overvejer samlet, hvordan man kan opfinde en ny ting med udgangspunkt i den valgte genstand.
4. Én deltager starter med at demonstrere, hvordan man kan opfinde en ny
ting med udgangspunkt i den valgte genstand og en af de andre deltageres
genstand.
5. I skal nu finde sammen med én, der har samme øjenfarve som jer selv.
6. I skal nu i par se på de to ting, I har taget. Sammen skal I opfinde nye ting,
der er kombinationen af de to ting, I har. (3 min).
7. Herefter samles I igen. Hvis I har lyst, må I gerne tage en ny ting i posen, men
I kan også beholde, den I har.
8. Nye par dannes ved at I finder sammen med én, der har samme skostørrelse som jer selv.
9. De nye par ser på de to ting, de har taget. I skal nu sammen udvikle idéer til
udfordringen, der er kombinationen af de to ting, I har. (3 min).
10. Sidst notérer I de idéer, der kom frem i øvelsen. Husk kun 1. idé pr. post-it.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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24 Rollemodeller
Målet er at udvikle idéer med inspiration fra en person, der for nylig har gjort et stort
indtryk, og samtidig udfordre jeres vanetænkning og se udfordringen med et andet
perspektiv end jeres eget. Desuden giver aktiviteten jer mulighed for at træde ind
i et mere åbent rum for idéudviklingen, og udfordre jeres evner til at sætte sig i en
andens sted mhp. løsningsforslag til udfordringen.

5 - 10
minutter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 - 40 enkeltvis

Pen, papir og
telefon

Alle lukker øjnene.
Hver især tænker på den person, der sidst har gjort et stort indtryk på dem.
Hvad ville han/hun foreslå i forhold til jeres udfordring?
I har 5 minutter til denne refleksion. Sæt evt. alarmen på telefonen.
Skriv de idéer ned, du har fået til udfordringen under refleksionen.
Del de nye idéer med en deltager med samme hårfarve.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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25 Ordkort
Målet med aktiviteten er at videreudvikle på løsningen af udfordringen, når den ses
fra et andet perspektiv. Det skal provokere jeres hjerner til at tænke lateralt. Lateral
tænkning betyder, at man kommer ud af den logiske, lineære form for ræsonnement,
vi normalt har, så man kan søge efter originale, kreative løsninger på udfordringerne

20
minutter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grupper 2 - 5

Pen og
papir

Læg ordkortene ud på et bord.
Overvej og/eller drøft i gruppen hvad I vil opnå med aktiviteten.
Herefter tager hver deltager et ordkort på bordet.
Kig på skift på ordene på kortet – giver ordene idèer til udvikling af udfordringen?
Hvis ja – notér idéerne på papir.
Hvis nej – tag et nyt.
Indsaml og gem alle idéerne til senere brug.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede billedkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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26 Dogmeregler
Målet med denne aktivitet er at videreudvikle på løsningen af udfordringen, når den
ses fra et andet perspektiv og samtidig provokerer elevernes hjerner til at tænke
lateralt. Lateral tænkning betyder, at man kommer ud af den logiske, lineære form
for ræsonnement, vi normalt har, så man kan søge efter originale, kreative løsninger
på udfordringerne.

20
minutter

1 - 40 individuelt

Pen, papir ogpost-it

Luk øjnene og forestil jer, at I alle kun er 8 centimeter høje. I har 5 min. til
denne refleksion
2.
Hvordan ser jeres løsning af udfordringen så ud? Hvilke løsningsidéer giver dette?
3. Notér de idéer I har fået under refleksionen til udfordringen.
4. Overvej, hvis nu hvis løsningen skulle være i en mobil telefon?
5. Notér de nye idéer I får til udfordringen.
6. Sidste dogme I skal afprøve er “omvendtslev”.
7. Hvilke déer til den værst tænkelige og mindst kreative løsning på jeres idé/
udfordring – en på alle måder mislykket og ubrugelig løsning. Hvordan ser
den ud?
8. I noterer igen idéerne ned. Husk 1 idé 1 post-it.
9. Herefter ser I på idéerne/løsningerne på udfordringen, I har noteret.
10. Tag dem en for en og vend dem om (f.eks: mislykket bliver til vellykket), så
det bliver brugbare løsninger.
11. I noterer idéerne til udfordringen til senere brug.
1.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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27 Tænkehatte
Ved hjælp af De Bonos Seks Tænkehatte, som er en metode til kreativitet og konstruktiv kommunikation, gennemløbes hele hans innovationsproces. De Seks
Tænkehatte er en metode udviklet af Edward de Bono, og metoden er god at bruge
for at sikre, at I kommer hele vejen rundt om den idé/udfordring, I arbejder med.
Hattene er repræsenteret ved farven på hatten eller evt. farvede bånd.

50 - 90
minutter
1.

2.

3.
4.

Grupper 4-6

Evt. forskelligfarvede hatte/
bånd

Læs først betydningen af de forskellige hatte: Den hvide hat: Information
og fakta, Den røde hat: Følelser, fornemmelser og intuition, Den sorte hat:
Kritisk analyse, forbehold, ulemper, bedømmelse, afprøvning af fakta, Den
gule hat: Den positive hat, fordele, at kunne se værdien i egne ideer, Den
grønne hat: Udforskning, nye ideer, kreativitet – alle forventes at være
kreative, friske alternativer, muligheder, lateral tænkning, hypoteser, Den blå
hat: Kontrol med tænkeprocessen, planlægning af hattesekvens, organisering,
fokus, mål, tanker om tænkningen og processen, disciplin og selvdisciplin.
Start nu med at tage den første "tænkehat" på (evt. imaginært). I må kun
udtale jer med de tænkemåder, som hører til pågældende hattefarve (I har
på). Disse regler skal sikre, at deltagerne på samme tid anvender samme
tænkemåde, og der ved parallelt understøtter hinanden frem for som traditionelt at argumentere imod hinanden. Forskellige hatte må således ikke
anvendes på samme tid i gruppen.
Notér efter ”anvendelse” af hver hat de idéer, det har givet i forhold til udfordringen.
Afsluttende samler I op på hvilke déer, I har fået til løsninger på udfordringen
Efterfølgende reflekterer I i gruppen over, hvilken personlig præference I har i
forhold til tænkemåder og de 6 tænkehatte, og hvilke I havde sværest ved.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.

Kapitel 3
Idéudvikling

49

28 Spørg en fremmed
I skal i øvelsen lave situationsspil, hvor I på skift agerer hhv. journalist og fokusperson. I skal snakke om udfordringen i fremtiden, hvor I forestiller jer,
hvordan jeres idé er blevet realiseret. Ydermere øver I jer i, at sætte jer ind i hinandens idéer for at kunne stille relevante spørgsmål.

20
minutter
1.
2.
3.
4.
5.

1:1

Pen og papir

I går individuelt udenfor lokalet og spørger en tilfældig fremmed, hvordan
den/de vil løse udfordringen.
Hvad tænker den fremmede? Har han input til løsning af udfordringen?
Skriv jeres idéer til løsninger ned.
Øvelsen kan gentages med flere fremmede i forhold til det tidsrammen angiver.
Afsluttende samles alle de nye idéer til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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29 Besøg af journalisten
fra fremtiden
De mange gode idéer, I vælger fra i de følgende aktiviteter, kan med fordel gemmes til
senere i processen eller til et fremtidigt projekt.
I denne øvelse skal I lave situationsspil, hvor I på skift agerer hhv. journalist og fokusperson. I skal snakke om udfordringen i fremtiden, hvor I forestiller jer, hvordan jeres
idé er blevet realiseret. Målet er desuden at øve jer i, at sætte jer ind i hinandens idéer
for at kunne stille relevante spørgsmål.

20
minutter
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

2 - 40 i par af 2

Pen, papir, ur og
telefon

Find sammen med en, der har samme øjenfarve som dig selv.
Forestil jer nu, at I befinder jer i fremtiden, hvor jeres idé til løsning på udfordringen er blevet realiseret.
I skal nu interviewe hinanden om, hvordan løsningen er blevet realiseret?
Hvad den indeholder? Hvem der deltog i processen? Hvornår hvilke parter
eller elementer deltog i processen? Etc. Den yngste starter med at være
journalist.
OBS! I skal tale i nutid, som om idéen er realiseret.
Efter 5 min. bytter I roller.
Notér forslagene til, hvordan I skal realisere idéen, hvis I har fået nogle.
Aktiviteten kan gentages, og man kan ydermere skifte makker. Dem med
samme skostørrelse kan finde sammen.
Alle idéer gemmes til senere brug.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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30 Har naturen løst det?
Denne øvelse træner evnen til at lade sig inspirere af naturen til at få idéer til en
udfordring. “Har naturen løst det” er en af de mellemsvære kreative værktøjer og
leder nogle gange til helt nye idéer og perspektiver at anskue en udfordring på. Den
er særlig brugbar, hvis man allerede har tømt hovedet og brugt for eksempel billed
eller ordkort som stimuli til at udvikle kreative idéer.

20
minutter
1.
2.
3.

4.

5.
6.

2 - 40 i par af 2

Papir og pen

Find sammen i par med en, der har samme “stå-ud-af-sengen-tid” som dig
selv. Efterfølgende trin udføres i par.
Sæt jer sammen ved et bord med papir og pen.
Skriv jeres problemstilling/udfordring i midten af papiret. I en cirkel rundt
om problemstillingen skriver i de dyrearter, I kender til. Skriv gerne cirka
20-30 forskellige dyr og planter, hvor både insekter, padder, træer, buske,
blomster, krybdyr, pattedyr samt himlen, skovens, markens og havets dyr og
planter er repræsenteret.
For hvert af disse dyr, skal I stille spørgsmålet: “Hvordan vil sådan en dyreart
løse et lignende problem?”. Hvis problemet er “dehydrering af ældre på et
plejehjem”, så vil en kamel for eksempel løse dette ved at opmagasinere
vand i en pukkel og langsomt trække vand herfra.
Fortsæt øvelsen med alle de forskellige dyr, I har skrevet på papiret. Løber I
tør for dyr på papiret, så skriver I bare nogle flere.
Stop øvelsen efter cirka 20 minutter.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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31 Idéshopping
Fokus er at udvikle idéer og selektere i disse for at finde frem til idéer, der er
meningsfulde for jer at arbejde med. Målet med aktiviteten er at I skaber nye idéer
og kan forene disse med hinandens og dermed skabe unikke udgangspunkter for
udviklingen af jeres løsningsforslag.
Aktiviteten kan være udgangspunkt for gruppedannelse, hvor I skaber grupperne,
med udgangspunkt i den idé, I brænder mest for. Den kan også bruges internt i de
eksisterende grupper. Her kan udfaldet af idéshoppingen bruges som en afklaring
af, hvem der i den eksisterende gruppe vil fokusere primært på en idé, og hvem der
fokuserer på en anden idé til det samlede løsningsforslag. Idéshopping kan også
bidrage til, at den eksisterende gruppe får nye idéer og får sammenskabt idéer til
et muligt løsningsforslag ud fra jeres fælles idéer. Når de bliver samlet, kan det give
hidtil ukendte muligheder for løsningsforslaget.

2-4
timer

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

2 - 40
del evt. holdet
op i 2

Post-it, tavle,
flipover/
A2 karton

Aktiviteten forudsætter, at I forinden har udarbejdet idéer og nedskrevet
dem. Hent fra de tidligere aktiviteter, hvor I har udarbejdet adskillige idéer
og nedskrevet dem på post-its.
I sætter alle jeres idéer vilkårligt op på én fælles tavle.
Herefter læser alle hinandens idéer på tavlen.
Idéerne inddeles i temaer – hvilke idéer kunne relatere til/komplementere hinanden? Dette gøres ved, at alle i fællesskab sætter de post-it´s, der
relaterer/komplementerer hinanden på én flipover. Der kan opstå mange forskellige sammensætninger, og I kan generere adskillige flipovers, der forener
idéerne på kryds og tværs. Hvor mange flipover ark, der skal være, afhænger
af hvor mange forskellige udfordringer eleverne anser som relevante. Det
kan være alt fra 2-?.
Idéshopping: Flipover arkene med post-it’s fordeles i rummet. I går nu individuelt
rundt til de borde/steder, hvor de idéer, der interesserer jer, er placeret, og
snakker/spørger ind til hinandens tanker om idéerne (ca. 30 min.).
I arbejder i denne del af aktiviteten med at forene de af deres idéer, der
kunne være relevante at kombinere og fortsat udforske, og hvilke muligheder
denne forening kan skabe.
I afklarer herefter, hvilken idé I vil arbejde videre med, og fordeler jer i grupper på baggrund af dette.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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32 Idéselektion
Målet med aktiviteten er at øve jeres kompetencer til at træffe valg inden for en
stram tidsramme, og lade det intuitive valg være gældende for resten af processen. Aktiviteten er desuden et bud på en hurtig idéselektering, hvor I følger de
idéer, I umiddelbart er motiveret for, og parkerer de praktiske anliggender ift.
løsningsforslaget.

40
minutter
1.

2.
3.

4.

5.
6.

2 - 40

Post-it, en tavle + kridt/
tusch idéer fra tidligere
og ur

I skal fastsætte en tidsramme for selektionerne, og den præcise tid for de
enkelte trin i aktiviteten afhænger af antal deltagere, der indgår i aktiviteten.
Pointen er at være opmærksom på, at I agerer indenfor tidsrammen. I skal
tage hurtige beslutninger, hvor I ikke reflekterer og/eller diskuterer jeres valg
med hinanden eller jer selv.
Alle idéer fra foregående idégenerering sættes op på tavlen: 1 post-it pr. idé.
En af deltagerne tegner nu en mindre ramme på tavlen (Fysisk skal den
mindre ramme proportionelt svare til halvdelen af idéerne). De post-its der
måtte være inden for rammen sættes udenfor rammen.
I aftaler nu (afhængig af hvor mange der deltager) en afgrænset tidsramme
til at vælge de idéer, I ønsker at få med i den mindre ramme. Er der eks. 20
deltagere, får I 3 min. til at vælge idéer og sætte dem i den mindre ramme.
De idéer, der er udenfor rammen, udgår af selekteringen. Fokus er nu på
idéerne i den mindre ramme.
Processen gentages. En deltager tegner nu igen en mindre ramme på
tavlen. (Fysisk skal den mindre ramme proportionelt svare til en tredjedel
af idéerne). De post-its der måtte være inden for rammen sættes udenfor
rammen.
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7.

I aftaler nu (afhængig af hvor mange der deltager) en afgrænset tidsramme
til at vælge de idéer, I ønsker at få med i den mindre ramme. Er der eks. 20
deltagere, får I 1 min. til at vælge idéer og sætte dem i den mindre ramme.
8. I præsenterer herefter tankerne for den/de idéer, I hver især har taget med i
den mindste ramme.
9. Der foreslåes to muligheder for afslutningen af processen:
a. De forskellige idéer bliver delelementer af en fælles vision: I aftaler/
forhandler, hvordan I kan finde en fælles vision, der kan rumme flest
af de præsenterede idéer. Der kan inden for denne vision være udfordringer med forskelligt fokus, hvormed I kan engagere jer i forskellige
nicher indenfor den fælles vision.
b. Flere visioner = forskellige projekter: Hvis deltagerne vil/kan forene
nogle af deres idéer, er de velkomne til dette. Der er ligeledes plads til
at lave forskelligartede projekter, som ikke er forenet af en fælles vision.
Deltagerne kan arbejde med projekter, der ikke relaterer til hinanden. I
både a og b skal dialogen være i fokus.
10. Deltagerne kan nu arbejde videre med de valgte idéer. Grupper kan skabes
med afsæt i hvilke udfordringer, I er interesseret i.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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33 A-B-C
Målet med aktiviteten er at udvælge hvilke idéer, der skal arbejdes videre med ud fra realiseringsfaktorer. Disse kan både omhandle tid, nyskabelsesniveau eller realiseringsniveau i
forhold til tid og/eller ressourcer i bred forstand - eks. økonomisk, materielt, netværk mv.

30
minutter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 - 40
i grupper af 2-5
eller to grupper
kan sparre med
hinanden

Pen, post-it, A3
ark, idéer fra
tidligere

Deltagerne inddeler deres idéer i A,B eller C. Det kan f.eks. være:
A: Idéen er lige til at omsætte.
B: Spændende idé der kræver lidt mere tid at omsætte til en realitet.
C: Radikal idé der vil være fantastisk at realisere, men kræver mere tid at
afklare, hvorvidt det er muligt.
Nu skal tidsrammen for det aktuelle forløb/modul afgøre, hvilken kategori I
skal prioritere idéer ud fra.
Herefter vælger I den idé, I brænder mest for inden for den valgte kategori.
Gem notatet med den valgte idé til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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34 Spar idéen
Efter I nu har udvalgt idé/idéer I vil gå videre med, kan I søge sparing på
disse idéer/opgaver til projektet.
Målet med denne aktivitet er at støtte jer i at sparre med hinanden ved at:
• Give hinanden indsigt i baggrunden for jeres idéer.
• Videndele.
• Give positiv og konstruktiv feedback til hinandens idéer.
• Modtage feedback og forslag fra de andre deltagere uden at forsvare
deres idé.
Aktiviteten understøtter desuden udviklingen af jeres kompetencer til at
benytte sparringen til videreudvikling af jeres idé.

1 time

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

2 - 40 i par eller grupper
på maks 5 som
kan sparre med hinanden

Pen, farver, A3
ark, ur, idéer fra
tidligere

Drøft/overvej hvilke principper, der skal gælde for sparringen. Det væsentlige er, at den som modtager sparring skal sige ja og.. og lytte aktivt til alle
de forslag, der kommer og blot notere ned hvilke af forslagene, der kan
anvendes. Forslagene kan skrives ned på A3 ark med den oprindelige idé i
midten. De idéer, der kan anvendes fra sparringen, kan skrives eller tegnes
rundt om den oprindelige idé som en slags mindmap.
Nu vælger I hver især eller i de eksisterende grupper den idé, I har lyst til at
arbejde videre med. Denne idé placerer I i midten af et A3 ark.
Herefter inddeler I jer i par eller grupper af 3-5. I kan evt. vælge at finde
sammen med en, der har samme øjenfarve som én selv. Har I allerede grupper, kan I vælge at gå to grupper sammen med hinanden. Evt. ved at sætte
grupperne sammen efter jeres samlede alder internt i grupperne: de der har
samme alder eller tættest på bliver sparringspartnere.
På skift har hver elev/gruppe 10-20 min. (afhængig af den samlede tidsramme ) til at præsentere jeres idé, tankerne bag den mv. samt at få positiv
feedback fra sparringspartneren/e.
Den/de, der modtager sparring, noterer selv de idéer, de andre deltagere
kommer med og husker at sige ”Ja, og…” til deres input.
Sparringspartneren/e giver positiv og konstruktiv feedback og fokuserer på
videreudvikling og tilføjelser.
De nye idéer I har noteret undervejs i processen gemmes til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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Idéudvikling afsluttes
Sæt den/de idéer, som I har valgt at gå videre med, op på væggen, så de er synlige
for jer til den næste fase.
Indsaml de idéer I foreløbigt har valgt ikke at gå videre med. Disse gemmes i en
bunke, som en idéparkeringsplads, der kan trækkes på, hvis de idéer til løsningsforslag, som I har valgt at gå videre med, viser sig igennem prototyping og handling ikke
at fungere.
Her kan I gå tilbage i idéparkeringspladsen og se efter andre idéer til løsninger.
I kan skrive den/de valgte idéer ind her:
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Fase 4
Prototyping/pretotyping
Fase 4 prototyping omhandler overgangen fra idégenerering til produkt/procesudvikling ved hjælp af prototyping. Med prototyping konkretiseres idéerne og på denne
måde opnås en bedre forståelse af idéernes komplekse indhold.
Potentialet ved at arbejde med prototyping, både når det omhandler produkt- og procesinnovation, er at lede processen tættere på egentlig innovation, som skaber social
eller økonomisk værdi for aftagerne. Ydermere støtter det trinene mod konkretiseringen
af idéerne og giver et fælles medie, I kan benytte i jeres fremadrettede kommunikation
om idéen.
I denne fase introduceres og arbejdes der med forståelsen af både pretotyping og
prototyping. Men overordnet handler fase 4 om at få idéerne “bygget”, som den
første fysiske udgave af jeres idé eller visualisering at jeres service.
Pretotyping: Skabe meget primitive konkreter eller visualiseringer af jeres idéer, og
kan hjælpe med at I kan forestille jer, hvordan disse kunne fungere i virkeligheden.
Målet er i denne fase at afklare behov, funktionalitet og relevans af produktet eller
processen, inden I investerer tid og penge i at arbejde videre med idéen.
Prototyping: Skabe elementer af idéen om et produkt eller en proces, som man
ikke kan forestille sig i tankerne eller i et skriftligt medie. Prototyper muliggør, at
udfordringer ved den tænkte idé opdages tidligt i processen, og dermed kan idéen
korrigeres eller sorteres fra. Prototyper kan være virkelig gode når man skal overbevise
andre om at støtte op om idéen – ligemeget om det er et produkt eller en service det
drejer sig om.
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35 Opvamning til pretotyping
Pretotyping er et redskab, der kan støtte jer i at bygge bro fra idéudvikling og idéudvælgelse til handling. Aktiviteten opøver jeres kompetencer i at omsætte idéer og
tanker til konkreter og afklarer relevans og brugbarhed gennem denne mediering.
Derudover bidrager pretotypen til begyndende konkretisering af jeres løsningsforslag.

10 - 30
minutter
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

2 - 40

Genstande fra
“Ting mødes”
alternativt
billedkort, telefon

I skal vælge en fra gruppen til at styre tiden og holde øje med, hvornår de
aftalte 7 - 15 min. er gået.
Del nu jeres gruppe i to undergrupper (2 - 3 elever i hver).
Undergrupperne vælger efter tur tre genstande fra bunken. Genstandene
kan evt. være de samme, I anvendte i ”Ting mødes” øvelsen. Eller I kan finde
nogle nye genstande, I kan anvende. Alternativt kan I anvende billedkort.
I skal nu bygge en foreløbig model af den løsning, I har valgt i hver af undergrupperne, så godt som I kan med de prædefinerede genstande.
Gennemfør et antal runder i forhold til jeres tidsramme. Der skal helst være
genstande tilbage i bunken.
Den valgte tidsstyrer giver slutsignal, når tiden er gået.
Bagefter fremlægger hver af undergrupperne deres allerførste bud på en
udgave af deres løsningsforslag.
Drøft i gruppen hvilke idéer, I fik ved denne øvelse, som skal med i den
videre pretotype og protypeproces.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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36 Pretotyping
Pretotyping er et redskab, der kan støtte jer i at bygge bro fra idéudvikling og idéudvælgelse til handling. Aktiviteten opøver jeres kompetencer i at omsætte idéer og
tanker til konkreter og afklarer relevans og brugbarhed gennem denne mediering.
Derudover bidrager pretotypen til begyndende konkretisering af jeres løsningsforslag.

30 minutter
- 2 dage

1.

2.
3.

4.
5.

6.

2 - 40

LEGO, skum, plast,
træ, pap osv.

Gå på jagt på jeres skole efter forskellige materialer, der har forskellige
muligheder, uden der peges på en bestemt løsning. F.eks.: pap, papir, skum,
træ, vat osv.
I vælger herefter, om I enten vil pretotype flere parallelle idéer eller udvælge
én idé, der pretotypes, alt afhængig af jeres tidsramme og formål.
Sammen fastsætter I en meget præcis tidsangivelse for, hvor lang tid I har til
arbejdet, hvilke materialer I har til rådighed og hvilke forventninger, der er til
pretotypen.
Så udvikler/bygger I jeres pretotype.
Hvis muligt vil disse pretotyper blive formidlet til gruppen af potentielle
aftagere, såsom eksperter, et bedømmelsespanel, læreren, medelever eller
målgruppen/aftagerne, med henblik på at få feedback og en evaluering.
Denne feedback kan betyde en eller flere runder med yderligere pretotyping, hvor produktet eller processen bliver konkretiseret og nærmer sig
egentlig prototyping.
Produktet gemmes til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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37 LEGO-modeller
Pretotyping er et redskab, der kan støtte jer i at bygge bro fra idéudvikling og idéudvælgelse til handling. LEGO er tilgængeligt enten på skolen, ellers har de fleste elever
stadig noget LEGO hjemme. Formålet er he,r at bygge en hurtig pretotype af jeres
idé, med de muligheder som LEGO giver. Det er en god idè at vælge LEGO, hvor der er
mange figurer og symboler med til (små pengestykker, net, træer, både osv.). Det er
medvirkende til at fremme mulighederne for at lave en mere detaljeret prototype.

30 minutter
- 2 timer
1.

2.
3.

4.

2 - 40

LEGO, ur og
telefon

Sammen fastsætter I en meget præcis tidsangivelse for: hvor lang tid I har
til arbejdet, hvilke materialer I har til rådighed og hvilke forventninger, der
er til pretotypen.
Så udvikler/bygger I jeres pretotype.
Hvis muligt vil disse pretotyper blive formidlet til gruppen af potentielle
aftagere, såsom eksperter, et bedømmelsespanel, læreren, medelever eller
målgruppen/aftagerne med henblik på at få feedback og en evaluering.
Denne feedback kan betyde en eller flere runder med yderligere pretotyping, hvor produktet eller processen bliver konkretiseret og nærmer sig
egentlig prototyping.
Produktet gemmes til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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38 Byg en kickass prototype
Målet med denne aktivitet er at brainstorme og arbejde med prototyper så det
brager. Der er mange muligheder, men aktiviteten vil være meget afhængig af
hvilke værkstedsmuligheder, I har til rådighed. Nogle skoler vil have mange forskellige værksteder, som kan benyttes, hvor andre vil være mere afhængige af at kunne
benytte/låne et FabLab eller Makerspace. I nogle byer tilbydes der værkstedsfaciliteter i
forbindelse med bibliotekerne, som meget ofte stiller 3D printere til rådighed.
Vigtigt er det at I får mulighed for at eksperimentere med idéudvikling og prototyping.

2 timer - 3 dage

1.
2.

3.

2 - 40

Diverse værkstedsmuligheder

I “værkstedet” skal I eksperimentere og realisere jeres fysiske produkt eller
visualisering af jeres service.
Med forskellige værktøjer og maskiner er det muligt at arbejde med
iværksætteri, design og prototyping, og I skal realisere og fremstille egne
designs og produkter, hvad enten det er en lasercutter, 3D model eller trykke
eget logo på en t-shirt. Aktiviteten skal styrke jeres kompetencer inden for
problemløsning, samarbejde og omsætning af idé til handling. I kan også
spørge jeres lærer i Informatik -/IT/ eller et helt andet fag, om I må anvende
noget af undervisningstiden til at arbejde med at skabe denne prototype af
jeres virksomhedsidé, og om læreren eventuelt kan hjælpe jer.
Kan I ikke finde egnede værkstedsfaciliteter, er der mulighed for, at I sammen med jeres lærer kan booke et besøg på CFUs Makerspace. Se herunder.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.

Hvis dine elever ønsker at arbejde med prototyping, kan du inde på All Innovations
hjemmeside www.gaaallin.dk/shop gratis booke en adgang til lasercutter og 3D printer på CFU på følgende link:
www.gaaallin.dk/produkt/byg-en-kickass-prototype
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Prototyping afsluttes
Afslutning på denne fase med protyping. Når I har lavet en pretotype eller prototype,
er det væsentligt at få noget feedback på den løsning, som I har bygget. Alt efter hvor
I har fundet jeres udfordring, kan det være relevant at få feedback fra: den som har
stillet udfordringen, borgere, kunder, brugere, patienter, virksomheder eller noget
helt tredje. Det vigtige at tænke over er, hvem er løsningen henvendt til? Hvem kan
give noget værdifuldt feedback til jer på løsningen? Det er her, I kan lære mere om de
idéer og de prototyper, som I har skabt af løsninger på udfordringen som giver værdi. Alt
efter hvilken feedback I får, kan det give anledning til:
•
At I justerer på protypen (hvis det er ændringer indenfor den eksisterende
løsning).
•
Eller går til idéfasen (hvis løsningen - slet ikke var værdiskabende).
•
Eller går direkte videre til handlingsfasen, hvis den løsning, I har lavet, bare er
lige i øjet og får positiv feedback fra målgruppen.
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Fase 5
Handling
I denne fase kommer jeres løsningsforslag ud i verden, og I kan få feedback på, hvilken værdi jeres produkt kan bidrage med i praksis, hvormed processen kan defineres
som innovativ.
I handlingsfasen kobles handlinger og aktører på idéen, så den kan realiseres. Fokus
omhandler, hvem der skal deltage, hvordan realiseringen kan tilrettelægges, hvornår
og hvilke elementer af løsningen kan realiseres, for at handlingerne kan konkretiseres.
Ydermere kan handlingsfasen også omhandle pitching, det at “sælge” idéen til aftagerne, præsentere den for medelever og lærere etc. Det giver jer mulighed for at
realisere jeres idé indenfor en afgrænset tidsramme, hvori det kan vurderes, hvorvidt
idéen skal videreudvikles eller implementeres i praksis. Gennem bearbejdningen af
handleplanen/præsentationen af jeres produkt og via den feedback I får, udvikles jeres
handle- og innovationskompetencer også.
En væsentlig metode til at få handling på jeres idéer er at pitche det for eksterne. Et
pitch er en kort og præcis præsentation, som kan leveres på stedet og svarer på, hvorfor man skal poste ressourcer i et/en koncept/virksomhed/ projekt. Pitching er specielt
effektivt når I skal fremlægge løsningsforslag på udfordringer/problemstillinger stillet
af eksterne samarbejdspartnere fra virkeligheden. Det handler om at få de vigtigste
elementer af løsningen kommunikeret kort og præcist.
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39 Pitchtræning
Målet med aktiviteten er at træne og udvikle jeres kompetencer og erfaringer med
at formidle jeres løsningsforslag og/eller idéer kort, præcist og konkret. Desuden
samtidig få erfaring med, at give feedback til medelever og modtage feedback fra
evt. eksterne samarbejdspartnere, lærere og/ eller medelever. Reflektere over og
tilpasse kropssprog, gestik, mimik, interaktion og udtale med henblik på udtrykket af
den samlede pitch.

2 timer - 2 dage
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

1 - 25

Telefon

I skal i gruppen finde frem til indholdet i jeres pitch. Når man skal forberede
en pitch eller en kort præsentation af sin virksomhed eller løsningsforslag,
kan det være en god idé at bygge den op over en skabelon, der kan hjælpe
med at prioritere og strukturere materialet. Man kan vælge mange forskellige skabeloner - men her har vi valgt NABC-modellen. I behøver ikke
anvende modellen i rækkefølge, men de spørgsmål I skal besvare med jeres
pitch er:
Need: Hvem har behov for det produkt eller den service vi har udviklet?
Approach: Hvad går vores løsning på udfordringen ud på?
Benefit: Hvilke fordele er der ved vores løsning?
Competition: Hvilke konkurrenter har din løsning?
I skal udarbejde en konkret plan, så den kan tilgodese tidsrammen på de 4
min., som der normalt vil være afsat til en pitch.
Samtidig skal I fokusere på kropssproget. Hvordan anvender I jeres kropssprog,
sprog, stemmeføring og rummet? I kan optage jeres pitch på video for at
udvikle den ofte ubevidste del af kommunikationen og blive klogere på,
hvordan det virker på modtageren? Overvej hvordan den personlige kommunikation kan udvikles inden for rammerne af jeres personlighed og kan spille
sammen med indholdet af jeres pitch.
Prioriter herefter hvordan I bedst formidler jeres pitch. Skal alle i gruppen
tale? Er det mere fordelagtigt at udvælge en eller to af gruppens medlemmer, som pitcher, og andre i gruppen viser/demonstrerer prototypen?
Hvordan understøtter gruppen som en enhed bedst muligt budskabet? Etc.
Så øver I pitchen igennem. Des flere gange I øver pitchen, des bedre den
sidder på rygraden, des bedre fremfører I budskabet med en super pitch.
Inden den endelige pitch kan I med fordel sammen med en opponentgruppe
pitche for og give feedback til hinanden, således I bliver skærpet inden den
endelige præsentation.
Pitchen præsenteres for aftagerne, som både kan være medelever, lærere
eller eksterne samarbejdspartnere, og I får feedback på jeres løsningsforslag.

Et hjælperedskab til skabelsen af jeres pitch kan være www.pitcherific.com. På
denne side kan I gratis få lov at prøve hjælpe redskabet en gang. Herefter kan I
tilkøbe et abonnement, og benytte jer af alle de gode guides og råd til den
perfekte pitch.
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40 Netværkskort
Målet med aktiviteten er at I får skærpet fokus på jeres netværk ved at afdække jeres
egne og/eller fælles netværk i grupperne og udvælge hvilke personer i netværket,
der kan bidrage til realiseringen af jeres løsningsforslag. Det skaber en bevidsthed
om jeres netværk og potentialet i det, og I får praksiserfaringer med at benytte jer af
jeres netværk.
I dag er netværk et vigtigt redskab – jo bedre vi er til at benytte det, des større er
vores muligheder. Det er en væsentlig del af at innovere, idet netværket kan være
en essentiel hjælp for at realisere løsningsforslaget med deres viden, netværk,
kompetencer, midler etc.

30
minutter

1.
2.

3.

4.
5.

6.

2 - 40
i grupper af 2 - 5
eller to grupper
kan sparre med
hinanden

Pen, post-it, A3
ark, idéer fra
tidligere

I skal individuelt tegne skitsen til en netværkscirkel.
Med udfordringen for øje udfylder I jeres netværkscirkel:
a. Tætte kontakter i centrum: forældre, nære venner, nær familie.
b. Gode kontakter: venner, slægtninge, klassekammerater, holdkammerater
på sportsholdet.
c. Perifere kontakter: Facebook og Linked-In forbindelser, eller virksomheder, der kunne være relevante for udfordringen.
Kig på jeres netværkskort og vælg tre kontakter, som kan bidrage til udarbejdelsen
af jeres løsningsforslag. I skal finde frem til, hvordan I kan komme i kontakt
med dem og skabe bro, så I kan udarbejde et produktivt samarbejde.
Herefter effektuerer I jeres plan og forsøger at opnå kontakt til jeres udvalgte
kontaktpersoner og starter et samarbejde.
I gruppen skal I efterfølgende reflektere sammen over, hvilke kontakter I fik
etableret i forbindelse med aktiviteten, og hvordan de kan anvendes i det
videre arbejde i processen.
Gem listen med netværkskontakter til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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41 Steppingstones
Målet med aktiviteten er at konkretiserer realiseringen af jeres løsningsforslag ved at
lave “trædesten” med de relevante handlinger for realiseringen.
Hvert A4 ark repræsenterer en sten, og opgaven går ud på, at I “bygger” jeres sti til
realiseringen af jeres løsningsforslag.

45
minutter
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2 - 40 i
grupper
af 2 - 5

Pen, A4 ark,
den udvalgte idé

Gruppen samles på gulvet med en stak A4 ark.
Overvej/drøft i gruppen, hvilke konkrete handlinger I kan udarbejde, for at
jeres løsningsforslag kan gennemføres. Skriv handlingerne ned på A4 arkene.
Hvert A4 ark repræsenterer en trædesten på jeres sti: 1 handling = 1 A4 ark.
Tænk trædestene igennem i detaljen og påfør jeres navne og datoer til de
enkelte opgaver.
Hver trædesten bør være så konkret som mulig. De kan eks. omhandle svar
på følgende spørgsmål:
a. Hvad skal vi konkret have udarbejdet og hvordan?
b. Hvem skal deltage?
c. Hvornår skal elementerne i processen igangsættes? Hvordan ser vores
tidslinje ud?
d. Hvilke parter skal involveres og kontaktes? Hvem gør dette og hvornår?
e. Hvilke ressourcer kræver vores løsningsforslag? Hvordan skaffer vi dem?
Grupperne kan sprede sig i eller udenfor lokalet. Det er væsentligt, at I har
god plads omkring jer, og at I er i bevægelse og bruger rummet i aktiviteten.
Med afsæt i ovenstående udarbejder I nu stien til deres løsningsforslag.
Efter 25 min. samles hele holdet igen og præsenterer hinanden for jeres steppingstones, hvis I kun arbejder grupper, kan dette eventuel springes over.
Det er essentielt at opgaverne er konkrete, og I committer jer til at tage
ansvar for handlingerne i processen.
Gem jeres steppingstones til senere brug.

Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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42 Fremtidsinterview
Målet med aktiviteten er at styrke og udvikle kompetencer til at formulere handlingsplanen. I
skal følge hinanden ved hjælp af “Ja, og…”, støtte hinanden i at bruge forestillingsevne
og fantasi. I skal øve jer i at sætte jer ind i hinandens forslag for at stille relevante
spørgsmål. I og med I skal snakke om udfordringen i fremtiden, skal I forestille jer,
hvordan jeres løsning kunne komme til at tage sig ud og på denne måde forhåbentlig
få input til nye idéer til løsningsforslaget og handleplan. Ved at arbejde med løsningsforslaget, som om det allerede var opfyldt, får man en oplevelse af, at det faktisk er
muligt, og visionen kan blive tydeligere.

20
minutter

1.
2.
3.
4.

5.

6.

2 - 40 i
par af 2

Pen, papir
evt. lydoptager/
telefon

Find sammen med den gruppe, I har samarbejdet med tidligere.
Drøft jeres løsningsforslag fra tidligere øvelser med det fokus, at det allerede
er blevet til virkelighed.
Forestil jer, at I befinder jer i fremtiden, hvor jeres løsning på udfordringen
er blevet realiseret. Der må kun tales i nutid.
I interviewer nu hinanden om, hvordan løsningen er blevet realiseret,
hvordan løsningen ser ud, hvad den indeholder, hvem der deltog i processen
etc. Den yngste starter med at være den, der spørger.
Afsluttende opsummerer I, hvad I gennem samtalen lærte om fremtiden
for og realiseringen af løsningsforslaget. Dette kan anvendes til det videre
arbejde med handleplaner for løsningsforslaget.
Aktiviteten kan gentages med flere idéer.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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43 Catchprases
Målet med denne øvelse er at træne evnen til at være udforskende i forsøget på at
skabe opmærksomhed omkring en forretningsidé. Idéen er at producere en lang
række alternative catchphrases og illustrationer, som hver især er baseret på overtalelsesprincipper, der anvendes indenfor markedsføring, kommunikation, politiske
kampagner og lignende. Formål er at udvikle en lang række alternative muligheder,
som kan danne grundlag for nogle bedre beslutninger i forsøget på at skabe opmærksomhed omkring en ny forretningsidé, enten overfor kunder eller interessegrupper.

20
minutter
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

2 - 40 i
par af 2

Pen, papir og
computer

Find sammen i par med en, der er født i samme måned som dig selv. Efterfølgende trin udføres i par.
Find et tomt bord, vindue, dør eller et vægområde, hvor post-its kan hænge
fast.
For at reklamere for jeres nye virksomhed, idé eller løsningforslag ønsker I
at lave en plakat. Den skal stå forskellige steder tæt ved eventstederne for at
gøre opmærksom på denne nye service.
I skal nu finde på forskellige “catchphrase/slagord/mottos” og en tilhørende
“illustration/motiv/billede”. I skal finde på så mange forskellige som muligt,
skøre ordsammensætninger, vilde farvesammensætninger, etc. og eksperimenter med hvordan hvert af disse principper kan bruges til jeres forretningsidé. Fortsæt med trin 5 i cirka 15 minutter.
Diskuter nu hvilken kombination af catchphrase og illustration, der vil passe
godt til jeres forretningsidé og den målgruppe I tænker, der passer hertil.
Stop øvelsen efter cirka 20 minutter.
Indsaml de bedste take-aways fra aktiviteten og læg dem i kurven til
afslutningen af denne fase.
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Handling afsluttes
Det er meget forskelligt, hvad det vil sige “at handle” alt efter hvilken type af udfordring, I har stillet. 1) Hvis det for eksempel er en samfundsmæssig udfordring:
Hvordan kan vi hjælpe ældre på plejehjem med at blive mindre ensomme? Her kan
handlingen være at lave en “handleplan” eller gå ud og gøre den frivillige indsats,
som efterlyses. 2) Er det en konkret hverdagsudfordring, som I tager fat på f.eks.: Det
er irriterende, at sokker altid bliver væk i vaskemaskinen. Her kan den løsning I laver
for eksempel være at lave en sokkeclips, som firmaet Sockit har gjort osv.
Afslutningen på denne fase er altså at lave en handleplan, hvor I planlægger, hvordan
man kan handle ud fra den løsning/pretotype/prototype, som I har skabt. Eller det
kan være, I rent faktisk selv kan lave den handling, som løser udfordringen. For
eksempel kan I lave en frivillig dag på det lokale plejehjem eller skabe en virksomhed.
Det kan også være, at den handling I gør er at melde jer til en iværksætterkonkurrence som f.eks. Nordjyske Nyskabere i samarbejde med jeres lærer.
Skriv herunder hvilke handlinger I planlægger for jeres udfordring:
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Fase 6
Evaluering
I denne fase skal I evaluere på jeres proces - både i gruppen og individuelt.
Kapitlet introducerer til forskellige overvejelser, hvor I har været igennem innovative
aktiviteter og processer.
For at lære mest muligt af en innovationsproces er evaluering essentiel. Det er
gennem evalueringen, I kan reflektere over, hvad der virkede godt og mindre godt og
hvorfor? Hvilke elementer var motiverende, interessante eller udfordrende? Hvordan
håndterede I udfordringerne i processen? Hvem/hvad inddrog I for at håndtere disse? Er der elementer, I med fordel kan arbejde videre med?
Evaluering kan også være en del af samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner, hvis denne giver feedback på jeres løsningsforslag, jeres oplevelse af samarbejdet mv. Det væsentlige i evalueringen er, at der ikke er noget rigtigt eller forkert, I må
reflektere og skabe en evaluering tilpasset den aktuelle kontekst.
Der gives enkelte forslag til metoder og aktiviteter, hvormed I kan evaluere jeres
innovationskompetencer.
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44 Nordjyske Nyskabere
Målet med aktiviteten er at evaluere/vurdere jeres løsningsforslag. En god måde at
få evalueret jeres løsningsforslag/virksomhedsidé på, er ved at deltage i en innovationskonkurrence. En af disse er Nordjyske Nyskabere arrangeret af Region Nordjylland. Nordjyske Nyskabere er hele Nordjyllands innovationskonkurrence for alle
unge på ungdomsuddannelserne. I opøver og træner kompetencer til at give og/eller
modtage konstruktiv feedback og reflektere over jeres innovative proces. Elementer,
der kan indgå i vurderingen af løsningsforslaget, kan omhandle nyskabelses- eller realiseringsniveau og relatere til overvejelser om tid og/eller ressourcer i bred forstand
eks. økonomisk, materielt, netværk mv. Ligeledes kan det omhandle en vurdering af
gyldigheden, relevansen og brugbarheden af løsningsforslaget.
Konkurrencen er igangsat af Regionsrådet i Nordjylland og har eksisteret siden 2012.

1.

2.

3.

4.

5.

Hvad er Nordjyske Nyskabere? Nordjyske Nyskabere er en innovationskonkurrence for unge på alle de nordjyske ungdomsuddannelser – det almene gymnasium, hf, handelsgymnasierne, de tekniske gymnasier og erhvervsuddannelserne. Konkurrencen strækker sig over et længere forløb, hvor deltagerne
klædes på til at tænke innovativt, kreativt og entreprenant i forhold til at få
nye idéer og udvikle idéerne. For Nordjyske Nyskabere er innovation lig med
en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører/realiserer
idéen og hvor idéen skaber værdi. Værdiskabelsen er dog langt fra nødvendigvis af økonomisk karakter.
Hvilke typer idéer kan man deltage med? På grund af den brede forståelse af
innovation, er det muligt at stille op med mange forskellige typer af idéer –
både inden for social innovation og mere traditionel produktinnovation mm.
Det helt centrale for Nordjyske Nyskabere er, at idéen skaber værdi og at
idéen er realiserbar og nyskabende.
Hvordan deltager man? Nordjyske Nyskabere er en holdkonkurrence. For at
deltage skal man være en gruppe på max 5 innovative og motiverede elever.
Man kan være med, hvis man har en god idé, og hvis man har sin skoles
opbakning til at deltage. Det er på de enkelte skoler holdene udvælges.
Hvad kan man forvente, når man deltager? Når man deltager i Nordjyske
Nyskabere, kan man forvente at opnå kvalificeret sparring og vejledning i
sin idéudvikling. Man vil opleve at blive udfordret og vokse både fagligt og
personligt. Man vil have travlt, men vil også hygge sig og have det sjovt og få
et stort netværk af unge, der deler interessen for innovation.
Læs mere og aftal med jeres lærer om I kan tilmelde jer:
nordjyskenyskabere.dk

Indsaml de bedste take-aways fra fra aktiviteten og put dem i kurven til
afslutningen af denne fase
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45 A-B-C-evaluering
Målet med aktiviteten er at evaluere/vurdere jeres løsningsforslag. Dette kan evalueres/vurderes både blandt medelever, eksterne samarbejdspartnere eller af en lærer.
I opøver og træner kompetencer til at give og/eller modtage konstruktiv feedback,
og reflektere over jeres innovative proces. Elementer, der kan indgå i vurderingen af
løsningsforslaget, kan omhandle nyskabelses- eller realiseringsniveau og relatere til
overvejelser om tid og/eller ressourcer i bred forstand - eks. økonomisk, materielt,
netværk mv. Ligeledes kan det omhandle en vurdering af gyldigheden, relevansen og
brugbarheden af løsningsforslaget.

30
minutter

2 - 40 i grupper af 2 - 5 eller
to grupper kan
sparre med hinanden

Pen, post-it, A3
ark, idéer fra
tidligere

1.

Hver gruppe præsenterer deres løsningsforslag for vurderingspanelet,
bestående af enten medelever, eksterne samarbejdspartnere, lærere eller en
kombination af disse.
2. Vurderingspanelet inddeler det præsenterede løsningsforslag i A,B eller C. Det
kan eks. være:
A. Helt nytænkende løsningsforslag, der bidrager til værdiskabelse.
B. Trinvise løsningsforslag, som bidrager med visse nye værdiskabende elementer til et eksisterende produkt/proces/praksis.
C. Mindre nytænkende løsningsforslag. Forslag der minder om dette i relation til konteksten, er tidligere præsenteret, hvorfor værdiskabelsen er
begrænset.
Eller:
1. Løsningsforslaget er lige til at omsætte.
2. Spændende løsningsforslag, der kræver lidt mere tid at omsætte til en realitet.
3. Radikalt løsningsforslag, der vil være fantastisk at realisere, men kræver mere
tid for at afklare, hvorvidt det er muligt.
Eller:
A1. Ganske simpelt ifht. hvor meget værdi det vil skabe for målgruppen (Social
innovation).
B2. Eller hvor stor økonomisk værdi produktet eller den nye service kan skabe
(Økonomisk innovation).
C3. Eller en kombination at de to værdiforståelser.
1. Vurderingspanelet begrunder, hvorfor de placerer eller vurderer deres løsningsforslag, hvor de gør, og hvilke fordele/ulemper de kan se i løsningsforslaget.
Dette gøres med henblik på at bidrage til refleksioner hos gruppen, der har
præsenteret løsningsforslaget. Det kan enten gøres enkeltvis i vurderingspanelet, eller I kan bruge lidt “summetid”, så I kan give en samlet feedback.
2. Gruppen, der har præsenteret løsningsforslaget, får placeringen af deres
løsningsforslag at vide og konstruktiv feedback fra vurderingspanelet.

Indsaml de bedste take-aways fra fra aktiviteten og put dem i kurven til
afslutningen af denne fase
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Evaluering afsluttes
Afslutningen på den sidste fase i IS vil være meget forskellig alt efter hvilken type
udfordring, I har valgt at arbejde med. Hvordan projektgruppen har samarbejdet.
Hvilken feedback I har fået på det, som I har skabt igennem processen.
For nogle grupper har den løsning, I har skabt, ført til, at der er opstået et nyt spørgsmål
og en ny undren. Dette kan føre til en ny udfordring i fase 1, så man kan starte forfra
gennem de 6 faser i innovationsprocessen.
For andre stopper processen med, at man har fået en evaluering og en feedback.
Man afslutter innovationsprocessen med, at man har skabt en værdifuld løsning for
andre og selv opnået nye innovative kompetencer.
For andre projektgrupper arbejder man videre med den udviklede løsning. Dette
kan føre til at man enten kan blive intrapranører i en eksisterende organisation eller
virksomhed, eller man kan vælge at starte sin egen virksomhed med den idé til en
løsning, som man har skabt.
Andre igen fortsætter udviklingen af idéen ved at deltage i en entreprenørskabskonkurrence som Nordjyske Nyskabere.
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Vil du vide mere?
Inspirerende videoer

www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?referrer=playlist-the_
most_popular_talks_of_all
www.youtube.com/watch?v=UQn7tOCyipI
www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM

Tools

Dialoogle kortene kommer dels i et magnum sæt:
https://dialoogle.dk/magnum-saet.html
Og i et lommeformat:
https://dialoogle.dk/shop/dialoogle-kort/pocket-saet.html
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