
 
 
 
 
 
 

 

Øvelser til innovationsuge 17. – 21. juni 2019 
 
 

Øvelse 1 
Brainstorm efter valg af udfordring 

I skal nu brainstorme på idéer til løsningen af jeres opgave. Det betyder, at I skal komme med så mange idéer 
og løsningsforslag som muligt. Meningen med øvelsen er, at åbne den kreative hjerne og lade fantasien får 
spillerum og træne innovativ tænkning 

Der er nogle regler, der skal overholdes i processen 
 Hver idé tegnes eller skrives på en post-it og sættes på væggen 
 Idéerne må ikke kritiseres 
 Idéerne må gerne videreudvikles 
 Alle idéer er brugbare, også dem der umiddelbart ikke er realistiske 

 

 
Øvelse 2 

Brainwalking 
 
Vejledning 
Undgå som underviser/facilitator at komme med ideer eller bedømme idéerne, da det er 
deltagerne selv, som skal generere idéer. Selve kvaliteten af idéerne bør testes med brugere og 
andre aktører uden for klasselokalet. 
 
1. Bed eleverne om at reformulere problemet eller målet som sætning, startende med "Hvordan 

kan vi…", f.eks.: "Hvordan kan vi lave en pædagogisk aktivitet med en digital teknologi?" 
2. Eleverne vælger nu den bedste “Hvordan kan vi …"-sætning. 
3. Herefter fremlægges reglerne for brainstorming 

 Døm ikke egne eller andres idéer 
 Gå efter kvantitet 
 En samtale ad gangen 
 Opfordr til vilde idéer 
 Byg videre på andres idéer 
 Bevar fokus på emnet 
 Vær visuel (og dokumenter) 

http://innovation.sites.ku.dk/metode/byg-mulighedsrum/
http://innovation.sites.ku.dk/metode/byg-mulighedsrum/


 
 
 
 
 
 

 

4. Dernæst deles et flip chart papir ud til alle deltagere 
5. Få hver deltager til at skrive en idé på deres papir, som de ønsker, at de andre i gruppen skal 

forholde sige til og evt. bygge videre på 
6. Lad deltagerne rokere en gang til højre og byg videre eller skab en helt ny idé baseret på 

flipchartens indhold/idé. Deltagerne kan anvende ord, symboler, tegninger. Ca. 1 min per 
runde. Husk at denne del af øvelsen foregår i stilhed 

7. Roker indtil hvert flipchart indeholder 6 eller flere idéer 
8. Få ejeren til den oprindelige idé til at udvælge den/de bedste idéer. Præsenter den/de bedste 

idéer for gruppen eller evt. i plenum 
  

Forberedelse 
Du har brug for stort papir (evt flip chart), diverse tuscher og evt. post it 
 
 

 

Øvelse 3 
Kategoriser jeres ideer 

 
1. runde - tid: 20 min 

 Kig på jeres Post-it 
 Del Post-it ind i temaer/kategorier 
 Et tema kan fx være: Robotter eller fysisk leg 

 

2. Runde - tid: 15 min 
 Mød en anden gruppe og fortæl på skift, hvilke kategorier I har udviklet. Fortæl også, hvad 

der står på de Post-it der er i kategorien 
 

 
Øvelse 4 

Udvælg tre ideer 
 
Tid: 20 min 
Kig på jeres ideer og udvælg de tre bedste ideer 
 



 
 
 
 
 
 

 

Øvelse 5 
Tre for ideen og tre imod ideen 

 
 I har nu valgt tre ideer ud 
 Alle har et papir og en blyant 
 I tager en ide ad gangen og lægger den på bordet 

 
Alle skriver 

1. Tre ting der taler for idéen 
2. Tre ting der taler imod idéen 
3. Tre ting der er udfordringer ved idéen 

 
På skift fortæller I hinanden, hvad I har skrevet, så I får vendt og drejet ideerne.  
Gruppen vælger herefter en idé ud, I vil arbejde videre med 
 

 
Øvelse 6 

Værdikompasset 
 
I skal nu drøfte, hvordan jeres ide, har værdi for andre 

 Er den egentlig brugbar?  
 Giver den værdi til andre? 

 
Brug ca. 7 min pr. ide, I skal bruge værdikompasset 
 
 

 
Øvelse 7 

Den rejsende 
 

Nu skal I videndele og få input fra de andre elever 
 I vælger to fra gruppen, der skal ud og fremlægge jeres ide for to andre grupper. De andre i 

gruppen bliver siddende. De skal høre på nogle andres ideer 
 De to fra gruppen går først over til en gruppe af gangen 
 De fremlægger deres ide for en nye gruppe i maks. fem minutter 



 
 
 
 
 
 

 

 Gruppen der hører på dem skal nu sidde og tale om den ide, de lige har fået fremlagt. De 
skal forsøge at komme med flere input til ideen i ca. fem minutter. Man må ikke være 
negativ, kun komme med gode inputs 

 Herefter går de to der fremlægger over til en ny gruppe, og gør det samme som før 
 Dernæst går de to elever tilbage til deres egen gruppe og fremlægger 

 
 

 
 

Øvelse 8 
Den kreative fase 

 
 
I skal nu brainstorme på, hvordan I kan vise jeres ide på en interessant måde 

 Hvis I har opfundet noget nyt, skal I lave en prototype på produktet 
 Hvis I vil komme med forbedringer af det eksisterende produkt, kan I fx lave en reklamefilm 

eller lign for det "nye produkt" 
 Vær kreative og tænk ud af boksen - det er sjovest! 
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