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Rød løbeR

Tid: 30 minuTTeR

FoRmål

indhold

FoRbeRedelse

modul 1A



ARbejdsmeTode



Du er velkommen til at melDe Dig uD kortvarigt 

- men kom TilbAge huRTigsT muligT

ingen PAuseR



Du er velkommen til at forlaDe lokalet

- gå Alene og undgå unødig uRo, dA eneRgien i 
PRocessen skAl bevARes

FoRlAd lokAleT Alene



er De største barrierer for Din egen kreativitet

- og en bARRieReR FoR AndRe delTAgeRes 
kReATiviTeT

uRe og TeleFoneR



alle spørgsmål bør skrives neD

- og sæTTes oP På sPøRgsmålsvæggen

sPøRgsmålsvæg



Du vil lave mange fejl

- og bRug dem!

ny ARbejdsmeTode





1. Rejs jeR 

2. finD sammen to & to meD en Der har samme 
   håndTemPeRATuR som Dig selv  

3. løft højre hånD foran hinanDen 
    – når jeg siger Ét klapper i (sig Ét 3 - 4 gange) 

4. Det samme meD venstre hånD på to 

5. nu meD begge hænDer foran hinanDen på tre 

6. nu tæller jeg 1 2 3 2 3 1 3 2 1 osv 

7. nu meD lukkeDe øjne (tæl langsomt i starten)

3d cAse: 
klAP 1 2 3 



1. sAmme mAkkeR

2. luk øjnene 

3. tænk på en tegneseirefigur Du goDt kan liDe 

4. åbn øjnene 

5. fortæl hinanDen om jeres tegneseriefigur  
    på 1 min. 

6. Den, Der har Den vARmesTe hånd starter 

7. båt efter 1 minut, så bytter De

8. efter øvelsen tager alle malertapen bag på   
    stolen og skriver titlen på Deres tegneserie- 
   figur, som klisters på brystet som navneskilt.

3d cAse: 
TegneseRieFiguR



1. finD sammen to & to meD en Der er FødT i sAmme 
    kvARTAl som Dig selv

2. fortæl Din makker hvaD Der er sket i Dag fra  
    Du gik inD i Dette lokale og gå baglæns inDtil Du  
    åbneDe Dine øjne i morges 
    – i får Ét minut hver, og jeg sætter jer i gang

3. demonsTReR selv kort øvelsen

4. Den meD De lysesTe benklædeR starter

5. båt efter et minut, så bytter De

3d cAse: 
dAgen bAglæns



1. sAmme mAkkeR 

2. stræk armene over hoveDet og sig 
    ”jeg har lavet en fejl” (Demonstrer først selv) 

3. fortsæt og få Dem til at hæve lyDniveauet,  
    inDtil De råber 

4. lav nu ”saks, sten, papir” sammen
    – når i ikke har Det samme, råber i sammen   
    ”jaa vi har lavet en fejl” 

5. demonsTReR selv kort øvelsen

3d cAse: 
jA - vi hAR lAveT en Fejl



1. Rejs jeR 

2. finD sammen to & to meD en, Der har samme farve
    TRAnsPoRTmiddel som Dig selv

3. Den ene mimer at han/hun giver Den anDen en  
    gave (uDen at sige hvaD Det er) 

4. Den, Der moDtager gaven, siger hvaD Det er 
    han/hun har fået i gave 

5. demonsTReR selv øvelsen

6. Det er vigtigt, at Det er Den første inDskyDelse
    om, hvaD gaven er, som bliver anvenDt 

7. hvis man ikke ønsker at sige hvaD gaven er,
    siger man bare tak 

8. Den Der har længsT hjem starter

3d cAse: 
give gAveR 



venligsT sid ned



Rød løbeR

Tid: 30 minuTTeR

modul 1b



ARbejdsmeTode



Du er velkommen til at melDe Dig uD kortvarigt 

- men kom TilbAge huRTigsT muligT

ingen PAuseR



Du er velkommen til at forlaDe lokalet

- gå Alene og undgå unødig uRo, dA eneRgien i 
PRocessen skAl bevARes

FoRlAd lokAleT Alene



er De største barrierer for Din egen kreativitet

- og en bARRieReR FoR AndRe delTAgeRes 
kReATiviTeT

uRe og TeleFoneR



alle spørgsmål bør skrives neD

- og sæTTes oP På sPøRgsmålsvæggen

sPøRgsmålsvæg



Du vil lave mange fejl

- og bRug dem!

ny ARbejdsmeTode





1. Rejs jeR

2. finD sammen to & to meD en Der har sAmme 
    FløjTelyd som Dig selv

3. i skal nu sammen tælle 1 - 2 - 3. et tal hver af  
   gangen. i fortsætter meD at tælle forfra inDtil  
   jeg stopper jer

4. i skal nu skifte 1-tallet uD meD klap. i skal fort-  
   sætte meD “klap – 2 – 3” inDtil jeg stopper jer

5. i skal nu skifte 2-tallet uD meD stamp i gulvet.  
    i skal fortsætte meD “klap – stamp i gulvet – 3”   
    inDtil jeg stopper jer

6. i skal nu skifte 3-tallet uD meD ryste hoveDet.  
    i skal fortsætte meD “klap – stamp i gulvet –  
    ryste hoveDet” inDtil jeg stopper jer

7. hver runDe skal vare ca. 30 sekunDer

3d cAse: 
Tæl Til 3



1. sAmme mAkkeR

2. luk øjnene

3. tænk på et køkkenreDskab, som på en eller anDen  
    måDe er unikt for Dig

4. åbn øjnene

5. fortæl hinanDen om jeres køkkenreDskab 
    på 1/2 min.

6. Den, Der har Den sTøRsTe hånd starter

7. båt efter 1/2 minut, så bytter De

8. efter øvelsen tager alle malertapen bag på  
    stolen og skriver titlen på Deres køkkenreDskab,  
    som klisters på brystet som navneskilt

3d cAse: 
FAvoRiTe kiTchen Tool



1. finD sammen to & to meD en Der har sAmme 
    TRøje på som Dig selv

2. Den af jer to meD lysesTe benklædeR fortæller 
    sin makker hvaD Der er sket i verDens historie  
    fra Du gik inD i Dette lokale og gå baglæns 
    inDtil jorDen blev skabt – Du får Ét minut til Det.
    bagefter skal Din makker fortælle noget helt  
    anDet

3. Den meD De lysesTe benklædeR starter nu

4. båt efter et minut

5. Den af jer to meD møRkesTe benklædeR fortæl-  
    ler nu sin makker hvaD Der sker i en helt  
    alminDelig Døgnflues liv – baglæns. så start  
    meD at Den falDer til jorDen, og gå tilbage til  
    Den bliver uDruget af ægget 
    – Du får Ét minut til Det

3d cAse: 
veRdens hisToRien og en Flue



1. sAmme mAkkeR

2. i skal bruge papir og pen

3. stræk armene over hoveDet og sig
    ”jeg har lavet en fejl” (Demonstrer først selv)

4. fortsæt og få Dem til at hæve lyDniveauet, 
    inDtil De råber

5. vælg nu en kategori (f.eks. ”Dyr i zoologisk have”)  
    – samtiDig skriver i et Dyr hver uDen af kigge el 
    ler snakke sammen. nu viser i hinanDens tekst.  
    hvis i har skrevet samme Dyr, har i ikke lavet  
    fejl. hvis i har skrevet 2 forskellige Dyr – så  
    råber i sammen ”jaaa vi har lavet en fejl”. 
    fortsæt øvelsen veD at vælge en ny kategori

6. demonsTReR kort øvelsen

7. Den mindsT høje af jer to starter

3d cAse: 
jA - vi hAR lAveT en Fejl



1. sAmme mAkkeR

2. uDDel “orD træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, 
    bytter De meD en anDens kort

4. planlæg en rejse til mars veD på skift at blive  
    inspireret af Ét orD aD gangen. i skal finDe uD af  
    hvaD i skal have meD og hvaD i skal lave på turen

5. sig jA og til alle makkerens iDÉer

6. demonsTReR

7. Den meD mesT FARveRig tøj starter

3d cAse: 
mARs 2020



venligsT sid ned



Rød løbeR

Tid: 30 minuTTeR

modul 1c



ARbejdsmeTode



Du er velkommen til at melDe Dig uD kortvarigt 

- men kom TilbAge huRTigsT muligT

ingen PAuseR



Du er velkommen til at forlaDe lokalet

- gå Alene og undgå unødig uRo, dA eneRgien i 
PRocessen skAl bevARes

FoRlAd lokAleT Alene



er De største barrierer for Din egen kreativitet

- og en bARRieReR FoR AndRe delTAgeRes 
kReATiviTeT

uRe og TeleFoneR



alle spørgsmål bør skrives neD

- og sæTTes oP På sPøRgsmålsvæggen

sPøRgsmålsvæg



Du vil lave mange fejl

- og bRug dem!

ny ARbejdsmeTode





1. finD sammen meD en Der har sAmme TRøje på som 
    Dig selv

2. luk øjnene

3. tænk på en tv-karakter (nyheDsoplæser, film- 
    stjerne etc.), som på en eller anDen måDe er  
    unikt for Dig 

4. åbn øjnene 

5. fortæl hinanDen om jeres tv-karakter på 1/2 min. 

6. Den, Der har De sTøRsTe sko starter 

7. båt efter 1/2 minut, så bytter De

8. efter øvelsen tager alle malertapen bag på  
    stolen og skriver titlen på Deres tv-karakter,  
    som klisters på brystet som navneskilt

3d cAse: 
FAvoRiT Tv-kARAkTeR



1. sAmme mAkkeR

2. Den højeste af jer er kategori-coach

3. Den knap så høje af jer skal nå at sige 1000 orD  
    på et minut

4. hver gang Den knap så høje går liDt i stå, skal  
    Den højeste give en kategori, så Det bliver let- 
    tere at fortsætte orDstrømmen

5. demonsTReR

6. byt, så Den anDen bliver kategori-coach

3d cAse: 
1000 oRd På eT minuT



1. Dette er en individuel øvelse

2. i skal bruge pen og papir

3. skriv Det Du tænker neD på paper

4. et papir pr. tanke

5. bliv veD meD at skrive jeres tanker neD uenDeligt

6. hvis i ikke tænker noget, så skriv 
    “jeg tænker ikke noget”

7. demonsTReR

8. øvelsen varer 2 minutter

3d cAse: 
Få TAnkeRne ned På PAPiR



venligsT sid ned



Rød løbeR

Tid: 30 minuTTeR

modul 1d



ARbejdsmeTode



Du er velkommen til at melDe Dig uD kortvarigt 

- men kom TilbAge huRTigsT muligT

ingen PAuseR



Du er velkommen til at forlaDe lokalet

- gå Alene og undgå unødig uRo, dA eneRgien i 
PRocessen skAl bevARes

FoRlAd lokAleT Alene



er De største barrierer for Din egen kreativitet

- og en bARRieReR FoR AndRe delTAgeRes 
kReATiviTeT

uRe og TeleFoneR



alle spørgsmål bør skrives neD

- og sæTTes oP På sPøRgsmålsvæggen

sPøRgsmålsvæg



Du vil lave mange fejl

- og bRug dem!

ny ARbejdsmeTode





1. finD sammen meD en Der har samme 
    håndTemPeRATuR som Dig selv

2. luk øjnene

3. tænk på en maD-ret (forret, hoveDret, Dessert),  
    som på en eller anDen måDe er unikt for Dig

4. åbn øjnene 

5. fortæl hinanDen om jeres maDret på 1/2 min.

6. Den, Der har De sTøRsTe hændeR starter 

7. båt efter 1/2 minut, så bytter De

8. efter øvelsen tager alle malertapen bag på  
    stolen og skriver titlen på Deres maD-ret, som  
    klistres på brystet som navneskilt

3d cAse: 
FAvoRiT mAd-ReT



1. finD sammen to & to meD en Der er Fik deT 
   sAmme Til moRgenmAd som Dig selv

2. uDDel orD træningskort, et til hver 

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, byt- 
    ter De meD en anDens kort

4. sæt jer på en stol hver veD siDen af jeres  
    makker

5. i skiftes nu til at fortælle makkeren hvorfor  
    i haDer Den stol i siDDer på. iDÉerne til hvorfor  
    i haDer stolen får i veD at bruge orD trænings- 
    kortene

6. demonsTReR selv kort øvelsen

7. Den meD De lysesTe benklædeR starter

3d cAse: 
jeg hAdeR denne sTol FoRdi



venligsT sid ned



Rød løbeR

Tid: 30 minuTTeR

modul 1e



ARbejdsmeTode



Du er velkommen til at melDe Dig uD kortvarigt 

- men kom TilbAge huRTigsT muligT

ingen PAuseR



Du er velkommen til at forlaDe lokalet

- gå Alene og undgå unødig uRo, dA eneRgien i 
PRocessen skAl bevARes

FoRlAd lokAleT Alene



er De største barrierer for Din egen kreativitet

- og en bARRieReR FoR AndRe delTAgeRes 
kReATiviTeT

uRe og TeleFoneR



alle spørgsmål bør skrives neD

- og sæTTes oP På sPøRgsmålsvæggen

sPøRgsmålsvæg



Du vil lave mange fejl

- og bRug dem!

ny ARbejdsmeTode





1. finD sammen meD en Der har modsATTe 
   håndTemPeRATuR enD Dig selv

2. luk øjnene

3. tænk på en afslapningsaktivitet (se tv, læse  
    en bog etc), som på en eller anDen måDe betyDer  
    noget for Dig

4. åbn øjnene 

5. fortæl hinanDen om jeres afslapningsaktivitet 
    på 1/2 min. 

6. Den, Der har længsT hjem herfra starter 

7. båt efter 1/2 minut, så bytter De

8. efter øvelsen tager alle malertapen bag på stol- 
    en og skriver titlen på Deres afslapningsaktivi- 
    tet, som klisters på brystet som navneskilt

3d cAse: 
FAvoRiT AFslAPningsAkTiviTeT



1. finD sammen to & to meD en Der Fik deT sAmme 
    Til AFTensmAd i gåR som Dig selv

2. uDDel orD træningskort, et til hver

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, byt 
    ter De meD en anDens kort 

4. i skal skiftes til at få iDÉer til fremtiDens tv veD  
    at bruge orD stimulikort kortet som inspiration

5. når Din makker fortæller sin iDÉ, skal Du for- 
    klare hvorfor iDÉen alDrig vil kunne laDe sig  
    gøre i virkeligheDen. herefter finDer Du på en ny  
    iDÉ og så viDere

6. demonsTReR selv kort øvelsen

7. Den meD Den lysesTe TRøje På starter

3d cAse: 
deT kAn ikke lAde sig gøRe



1. sAmme mAkkeR

2. uDDel “orD træningskort”, et til hver

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, byt- 
    ter De meD en anDens kort 

4. i skal skiftes til at få iDÉer til fremtiDens  
   kontorstol veD at bruge orD træningskort  
    kortet som inspiration

5. når Din makker fortæller sin iDÉ, skal Du ener- 
    gisk sige ”ja, og Det kunne være spænDenDe hvis”  
    hvorefter Du bygger viDere på Din makkers iDÉ  
    veD at komme meD nye tillægs iDÉer. nu skal Din  
    makker sige, ”ja, og Det kunne være spænDenDe  
    hvis” og så viDere

6. demonsTReR selv kort øvelsen

7. Den meD FlesT sodAvAnd hjemme starter

3d cAse: jA, og deT kunne væRe 
sPændende hvis



venligsT sid ned



viDereuDvikling af raDikale iDÉer

6-fases proces 

uDviDet proces vejleDning

AT lede en PRoces FoR 
RAdikAl nyTænkning



videRe udvikling AF 
RAdikAle idéeR



idéudvikling med 

PeRson-koRT 
billede-koRT 

oRd-koRT

Tid: 40 minuTTeR

modul 2A



individuel
idé-skAbelse



skriv alle iDÉer neD

- én idé PR. sTykke PAPiR

individuel bRAinwRiTing



PeRson-koRT





1. finD sammen meD en Der er FødT i sAmme måned   
    som Dig selv

2. uDDel “person træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, 
    bytter De meD en anDens kort 

4. hvis personen på kortet skulle uDvikle en helt  
    ny slags inDgang til et supermarkeD, hvilke  
    iDÉer ville han så få?

5. hjælp hinanDen meD at få iDÉer

6. demonsTReR

7. Den meD længsTe negle starter

3d cAse: 
indgAng Til suPeRmARked



venligsT sid ned



PRoblem

her præsenterer Du problemet igen (kort)



hvis en gARTneR vAR AnsAT Til AT løse deTTe 
PRoblem, hvilke idéeR ville hAn så Få? 



hvis en TAxA-chAuFFøR vAR AnsAT Til 
AT løse deTTe PRoblem, hvilke idéeR ville hun 
så Få?



hvis en TømReR vAR AnsAT Til AT løse deTTe 
PRoblem, hvilke idéeR ville hAn så Få? 



hvis en TAndlæge vAR AnsAT Til AT løse 
deTTe PRoblem, hvilke idéeR ville hAn så Få?



billed-koRT





1. finD sammen meD en meD sAmme ynglingsFARve 
    som Dig selv

2. uDDel “billeD træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, byt- 
    ter De meD en anDens kort 

4. i skal giftes – planlæg jeres bryllup meD De  
    iDÉer billeDerne giver jer?

5. brug et billeDe aD gangen og skiftes til at bygge  
    viDere på planen

6. demonsTReR

7. Den meD deT lysesTe Tøj starter

3d cAse:  
bRylluPsPlAnlægning



venligsT sid ned



her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem









oRd-koRT





1. finD sammen meD en går runDt og siger sAmme 
    TAl mellem 1-5 som Dig selv

2. uDDel “orD træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, byt- 
    ter De meD en anDens kort 

4. lav en historie Der starter meD ”jeg gik en tur  
    og…” kik på orDet og fortsæt historien

5. begge bygger viDere på historien som ”jeg”

6. demonsTReR

7. Den meD Det højesTe ynglingsTAl starter

3d cAse: jeg gik en TuR og 
hvAd skeR deR så?



venligsT sid ned



her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem



døR



bus



buRgeR



sTol



idéudvikling med Anvendelse 
AF PRinciPPeR som RedskAb

Tid: 60 minuTTeR

modul 2b



PRinciP-koRT





1. sAmme mAkkeR

2. stræk armene over hoveDet og sig ”jeg har lavet  
    en fejl” (Demonstrer først selv) 

3. fortsæt og få Dem til at hæve lyDniveauet, 
    inDtil De råber 

4. vælg nu en kategori (f.eks. ”noget man kikker  
    igennem”) – på skift uDfylDer i kategorien inDtil  
    Der sker en fejl – så råber i sammen ”jaaa vi har  
    lavet en fejl”. fortsæt øvelsen veD at vælge en  
    ny kategori

5. demonsTReR

6. Den meD Den længesTe bARndomsdRøm starter

3d cAse: jA -vi hAR lAveT 
en Fejl (med kATegoRi)



1. sAmme mAkkeR

2. tag hver en ting i TingPosen (Du anbringer en 
    pose meD mange ting miDt på gulvet) 

3. nu møDes De to ting.hvert par har, og på skift  
    skal i få Én iDe til, hvorDan man kunne forbeDre  
   sin egen ting meD inspiration fra Den anDens ting 

4. i må gerne hjælpe hinanDen 

5. demonsTReR

6. Den meD De længsTe sTRømPeR starter 

7. når i er færDige finDer i en ny makker og gør Det  
    samme meD De to ting Der nu møDes 

3d cAse: 
Ting mødes



1. finD sammen to & to meD en Der har sAmme 
    håndTemPeRATuR på nuværenDe tiDspunkt 

2. Den ene er praktiker og siger noget konkret/ 
    praktisk (sko)

3. Den anDen er filosof og siger noget principielt/ 
    abstrakt (FodTøj)

4. i skiftes til at sige Ét orD Der hhv. er et praktisk  
   eksempel eller et princip ift. Det Den anDen lige  
   har sagt 

5. praktikeren siDDer neD på gulv/stol  
    filosoffen står op 

6. hvis i går i stå starter praktikeren altiD meD et  
    nyt orD 

7. Den meD længsTe bukseR er praktiker 
    og starter

3d cAse: 
PRAkTikeRen og FilosoFFen



1. gå runDt i lokalet og peg på ting 

2. når Du peger på en ting så se Den og hør hvaD Det  
    er veD at sige Det højt til Dig selv. Demonstrer 
    Det og laD øvelsen kører ca 1. minut før Du  
    stopper Dem

3. nu gør Du Det samme meD Den forskel at Du ser
    hvaD Du peger på og sigeR/høReR noget Det ikke
    er - f.eks. ser en stol og siger høreapparat.  
    Demonstrer Det og laD øvelsen kører ca 1 minut  
    før Du stopper Dem

4. nu peger Du – ser hvaD Det er og sigeR/høReR 
    hvilket PRinciP, Der ligger bag veD Det – f.eks. 
    se en stol og sig møbel eller kropsaflastning  
    
5. demonsTReR og kør øvelsen 2-3 minutter

3d cAse: 
Finde PRinciPPeR



1. finD sammen to & to meD en, Der har sAmme 
   højde som Dig selv

2. i skiftes til at pege på en ting

3. i hjælper hinanDen meD at komme på så mange  
    principper veD Den ting som muligt

4. når i ikke kan komme på flere principper, peger   
    Den anDen på en ting

5. demonsTReR

6. Den meD koRTesT håR starter meD at pege på 
    en ting

3d cAse: 
Tøm Ting FoR PRinciPPeR



1. finD sammen to & to meD en Der har Den 
    modsATTe håndTemPeRATuR af Dig selv 

2. tag hver en ting i tingkassen (Du anbringer en  
    kasse meD mange ting miDt på gulvet) 

3. nu møDes De to ting hvert par har, og på skift  
    skal i få Én iDe til hvorDan man kunne forbeDre  
    sin egen ting veD at anvenDe et princip fra Den  
    anDens ting – nævn først princippet og anvenD  
    Det så. 

4. i må gerne hjælpe hinanDen 

5. demonsTReR

6. Den meD De lysesTe sTRømPeR starter 

7. når i er færDige, finDer i en ny makker og gør Det  
    samme meD De to ting, Der nu møDes 

3d cAse: Ting mødes 
(Anvend PRinciPPeR)



PRinciP-koRT



1. finD sammen meD en Der har sAmme FARve bolig 
    som Dig selv

2. uDDel “princip træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, 
    bytter De meD en anDens kort 

4. få iDÉer til hvaD Der sker hvis princippet på  
    kortet anvenDes til at uDvikle en ny cykel?

5. hjælp hinanDen meD at få iDÉer

6. demonsTReR

7. Den meD De nyesTe sko starter

3d cAse: 
PRinciP 3d cAse



venligsT sid ned



her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem



Anvend PRinciPPeT om AT 

“sæTTe FARTen oP”



Anvend PRinciPPeT om “RengøRing”



Anvend PRinciPPeT om “AT Tildække”



Anvend PRinciPPeT FRA en  “svingdøR”



idéudvikling med 
udFoRdRingeR som RedskAb

Tid: 30 minuTTeR

modul 2c



udFoRdRings-koRT





1. finD sammen meD en Der så lige så megeT Tv 
   som Dig selv i går

2. uDDel “uDforDring træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, 
    bytter De meD en anDens kort 

4. i skal uDvikle en ny velkomst som man får når     
    man ankommer til en frisørsalon. hvilke iDÉer  
    giver uDforDringen jer?

5. hjælp hinanDen meD at få iDÉer

6. demonsTReR

7. Den meD Det længsTe åndedRæT starter

3d cAse: 
udFoRdRing 3d cAse



venligsT sid ned



her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem



løsningen skAl kunne bRuges i en bil



løsningen skAl kunne bRuges imens AT 

bRugeRen soveR



løsningen skAl vokse hveR dAg



løsningen skAl kunne bRuges undeR vAnd



idéudvikling To & To
Alene med en bunke

blAndede TRæningskoRT

Tid: 45+ minuTTeR

modul 3A



Fælles
idé-skAbelse





1. finD sammen to & to meD en Der har samme  
    sPoRTsinTeResseR som Dig selv 

2. stræk armene over hoveDet og sig ”jeg har lavet  
    en fejl” (Demonstrer først selv) 

3. fortsæt og få Dem til at hæve lyDniveauet, 
    inDtil De råber 

4. stå overfor hinanDen og klap i en fortsat rytme  
    på lår, i egne hænDer og moD makkerens hænDer   
    - få alle meD

5. vælg nu en kategori (f.eks. ”noget man kikker    
    igennem”) – på skift uDfylDer i kategorien mens  
   i klapper veD at sige jeg (på lår klap) sigeR (på 
   klap i egne hænDer ”oRdeT”(på klap i makkerens 
   hænDer) når Der sker en fejl – så råber i sammen   
   ”jaaa vi har lavet en fejl” 

6. Den meD lysesTe øjne starter

3d cAse: jA - vi hAR lAveT 
en Fejl (med klAP)



1. finD sammen meD en Du ikke hAR lAveT øvelseR 
    sAmmen med FøR

2. uDDel “orD træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, 
    bytter De meD en anDens kort 

4. få iDÉer til hvorDan fremtiDens barbeque gril    
    kan være. brug et orD af gangen fra kortet til at  
    få inspiration til iDÉerne. makkeren siger ”nej”  
    (til enhver iDÉ) og fortsætter veD at forklare  
    hvorfor iDÉen er så uenDelig Dårlig. han/hun  
    fortsætter herefter veD at uDvikle en ny iDÉ til  
    fremtiDens barbeque gril meD inspiration fra  
    sit kort

5. demonsTReR - øvelsen varer i 2 minutter

6. Den meD længsT håR starter

3d cAse: 
nej, deT eR en dåRlig idé FoRdi…



1. sAmme mAkkeR

2. uDDel “orD træningskort”

3. hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, 
    bytter De meD en anDens kort 

4. få iDÉer til hvorDan fremtiDens cykel kan være.  
    brug et orD af gangen fra kortet til at få inspi- 
    ration til iDÉerne. makkeren siger ”jA” (til enhver 
    iDÉ) og fortsætter veD at uDvikle en ny iDÉ fra  
    meD inspiration fra sit kort ”vi kunne også…”

5. øvelsen varer i 2 minutter

6. demonsTReR

7. Den meD De sTøRsTe FoRTændeR starter

3d cAse: 
jA, vi kunne også



venligsT sid ned



1. præsenter De enkelte kort for Deltagerne

2. få Deltagerne til at sætte sig sammen meD  
    makkeren fra Den siDste 3D case

3. præsenter problemet for Deltagerne (kort)

4. få Dem til at tømme Deres hoveD for iDÉer uDen  
    brug af kort (brainwriting)

gøR Folk klAR Til AT bRuge 
koRTene i 2-mAnds gRuPPeR













her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem



skriv alle iDÉer neD

- én idé PR. sTykke PAPiR

2-PeRsoneRs 
bRAinwRiTing



1. De Deltagere siDDer nu i grupper af to

2. uDDel kortene til Deltagerne, som De skal bruge  
    til iDÉgenerering

3. De hjælper hinanDen meD at få iDÉer uDfra Det  
    kort De har venDt

4. når De ikke kan få flere iDÉer venDer De et nyt  
    kort og fortsætter

5. De skriver iDÉerne neD på gule seDler. Én iDÉ 
    pr. seDDel

6. efter ca. 15 minutter Dannes nye grupper af to  
    som fortsætter arbejDet

7. fortsæt inDtil Der er 10 minutter tilbage af  
    Dagen

To & To geneReReR idéeR 
ud FRA koRTene



én bunke koRT Til 
hveR 2-mAnds gRuPPe



her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem



skriv alle iDÉer neD

- én idé PR. sTykke PAPiR

i 2-mAnds gRuPPeR:
bRug koRTene Til AT udvikle så 

mAnge idéeR som muligT 



videReudvikling AF idé
To & To

Tid: 45+ minuTTeR

modul 3b



idé-udvikling 
i PAR AF To



1. Rejs jeR

2. finD sammen 2 og 2 meD en, Der har samme  
    længde snøRRebånd som Dig selv.

3. princippet for spillet er taget fra legen sTen, 
    sAks og PAPiR

4. storken kan fange frøen. frøen kan fange graviD  
    kvinDe. graviD kvinDe kan fange storken

5. jeg tæller til 3. på 3 er i enten en stork  
    (foroverbøjet meD hænDerne klappenDe som  
     en stor munD), en frø (neD i knæ og lav et lille  
    hop, samt sige kvæk) eller en graviD kvinDe  
    (læn Dig bagover mens Du stønner højlyDt).  
    træn stillingerne først

6. demonsTReR

7. begynD at tælle højt til 3 – lav 4 runDer

3d cAse: 
sToRk – FRø – gRAvid kvinde



1. sæt grupper sammen tre & tre, som De siDDer veD  
    siDen af hinanDen

2. Del Det fortrykte brevpapir uD – et pr. gruppe

3. Den, Der holDer papiret, skal have noget af  
    skrive meD

4. i skal nu skrive et brev, hvor i kun må skrive Ét  
   orD aD gangen

5. papiret går runDt meD uret

6. i må ikke tale sammen

7. jeg siger til, når i nærmer jer “kærlig hilsen”

8. beD efterfølgenDe frivillige om at læse Deres  
    brev op (2-4 breve)

3d cAse: 
skRiv eT bRev éT oRd Ad gAngen



kæRe...

Angående...

(TeksT)...

besT RegARds...



1. bliv i grupperne, som skrev breve sammen

2. stå i en “cirkel”

3. i skal lave en historie, Ét orD aD gangen 

4. historien starter meD “Der var engang…”

5. historien uDvikles “meD uret”

6. hvis Der er en som siger “FoRFRA” starter Den 
næste i rækken en ny historie meD at sige “deR”

7. Den, Der siDst er bleveT kliPPeT, starter

3d cAse: 
lAv en hisToRie éT oRd Ad gAngen 



1. finD sammen to & to meD en Der har samme 

    ”gå i seng TideR” som Dig selv 

2. i står i Det første billeDe i en tegneserie oven  

    på joakim von anDs gulDmønter i hans pengetank  

    – supermanD er veD at løfte taget af…

3. Den ene starter meD at sige ”se supermanD løfter  

    taget af” og spørger så makkeren ”hvaD sker  

    Der så?” 

4. tag sammen et skriDt inD i næste billeDe på skift 

5. fortæller i, hvaD Der sker i næste billeDe og  

    slutter meD at spørge Den anDen: ”hvaD sker  

    Der så?” 

6. demonsTReR

7. Den meD mesT soRT Tøj på starter meD at sige 

    “se supermanD…

3d cAse: 
hvAd skeR deR så? (TegneseRien)



1. finD sammen to & to meD en Der har samme FARve 

    hoveddøR som Dig selv 

2. i står i Det første billeDe i en tegneserie oven på

   joakim von anDs gulDmønter i hans pengetank –  

   supermanD er veD at løfte taget af…

3. Den ene starter meD at sige ”se supermanD løfter  

    taget af” og spørger så makkeren ”hvaD sker  

    Der så?” 

4. tag sammen et skriDt inD i næste billeDe

5. på skift fortæller i hvaD Der sker i næste billeDe  

    og slutter meD at spørge Den anDen ”hvaD sker  

    Der så?” 

6. på et hvilket som helst tiDspunkt kan Den, Der  

    lytter sige ”nyt buD” – Den anDen skal så komme  

   meD et nyt buD/forslag i steDet for Det, han/hun  

    lige har sagt 

7. demonsTReR, og Den meD FlesT sTykkeR Tøj 

    starter meD at sige “se supermanD…

3d cAse: nyT bud?



1. fortsæt meD samme makker og byg viDere på  
    Den uDvalgte iDÉ på samme måDe som i laveDe  
    tegneserien

2. “hvaD sker Der så?” og “nyt buD” på iDÉen i valgte

3. Den Der har De længsTe ben starter meD at tage 
    sin iDÉ frem

4. efter første runDe går De hen til borDet og  
    skriver alle iDÉerne neD på et a3 papir.

5. herefter køres næste runDe meD makkerens iDÉ

6. igen skives iDÉerne neD på et a3 papir

7. efter øvelsen har alle et a3 ark meD Deres iDÉ  
    viDereuDviklet

deT hAndleR nu om AT 
videReudvikle idéen FRA 

“væggen”



her præsenterer Du problemet igen (kort)

PRoblem



hvaD sker Der så…

og 

nyt buD

udvikl dine idéeR 
videRe en eFTeR en:



videReudvikling AF idé
i gRuPPeR

Tid: 60+ minuTTeR

modul 3c



idé-udvikling i gRuPPeR



1. Dan grupper meD 2 par i hver (4 personer) – Det  
    er De samme par som lige har arbejDet sammen. 

2. beD grupperne finDe et borD og placere Deres  
    iDÉkoncepter (a3 ark meD viDere uDviklet iDÉer)  
    på borDet

gRuPPen udARbejdeR eT 
Fælles idé-koncePT





1. stil holDet op på en række efter føDselsDato  

    meD 1/1 forest

2. inDDel rækken i grupper af 3-4 personer

3. grupperne skal stå i en “cirkel”

4. i skal nu lave en historie, Én sætning aD gangen 

5. historien starter meD “jeg sætter mig inD i min  

    bil og kører hen til…”

6. når man er færDig meD sin sætning kikker man på  

    Den næste som fortsætter historien

7. Det er altiD tillaDt at sige “FoRFRA” hvorefter 

    Den næste i rækken starter meD at sige “jeg sæt- 

    ter mig inD i min bil og kører hen til…”

8. historien skal være en jeg-fortælling i nutiDs 

    form

9. historien uDvikles “meD uret”

10. Den, Der siDst har køRT med Tog, starter

TRæning: gRuPPe kReATiviTeT
3d cAse: gRuPPehisToRie 

– én sæTning Ad gAngen (1)



1. beholD samme grupper som i forrige øvelse

2. grupperne skal stå i en “cirkel”

3. i skal nu lave en historie, Én sætning aD gangen 

4. historien starter meD “jeg går en tur på gaDen  

    og møDer…”

5. når man er færDig meD sin sætning nikker man  

    til De anDre

6. Den Der har noget at tilføje historien byDer inD  

    meD næste sætning

7. historien skal være en jeg-fortælling i nutiDs- 

    form

8. Den, Der siDst har sPisT en bAnAn, starter

TRæning: gRuPPe kReATiviTeT
3d cAse: gRuPPehisToRie 

– én sæTning Ad gAngen (2)



1. inDen gruppearbejDet går i gang laves Denne  

    øvelse veD borDerne

2. hver gruppe får en bunke blanDeDe stimuli kort

3. De skal sammen få iDÉer til at gøre Det mere  

    interessant at vente veD et busstoppesteD

4. på skift venDer De et stimulikort og får en iDÉ

5. De anDre må tilføje flere iDÉer Der bygger  

    viDere på Den første

6. ding-mAnden er ikke meD i iDÉuDviklingen, men 

    skal sige ding hver gang en i gruppen ikke følger 

    reglerne for jA og…

7. ding-mAnden bestemmer hvornår Der skal 

    venDes et nyt kort

8. Den, Der siDst har været ved TAndlæge starter

    meD at være ding-mAnd

9. byt ding-mAnd efter ca 4-5 minutter

TRæning: gRuPPe kReATiviTeT
3d cAse: gRuPPe idéudvikling

(ding-mAnd)



1. gruppens meDlemmer præsenterer på skift Deres  

    iDÉkoncept om dATing buReAueT

2. når man har præcenteret en iDÉ får man rollen  

    som ding-mAnd og noterer iDÉerne neD efter-

    hånDen som gruppen får Dem

3. resten af gruppen viDereuDvikler iDÉkonceptet  

    efter reglerne fra “en sætning aD gangen

4. gruppearbejDet skal baseres på “hvaD sker Der  

    så?” “forfra” og “nyt buD”

5. ding mAnden må ikke sige anDet enD ding og 

   FoRFRA

6. Den Der siDst har været ude AT Flyve starter 

    meD at precentere og som ding-mAnd

7. Du skal skifte ding-mAnd uD efter hver 5. min.

8. Der er 5 minutter x antal gruppemeDlemmer til  

    opgaven

gRuPPen udARbejdeR eT 
Fælles idé-koncePT



venligsT sid ned



præcenterer sit iDÉ-koncept

siger ding når Der bliver sagt nej til en iDÉ

siger FoRFRA når Det er tiD til at søge en ny 
retning i konceptets uDvikling

ding-mAnd



hvaD sker Der så?

nyt buD

forfra 

ding-mAndén noterer

Runde om boRdeT
videReudvikling AF 

idé-koncePeTeR



idéeRne AnbRinges På væg 
elleR boRd og en idé vælges

Tid: 15+ minuTTeR

modul 4



1. alle hænger Deres gule seDler på posterne Der  

   hænger på væggen

Alle hængeR deRes idéeR 
oP På væggen



sæT Alle idéeR På væggen



1. alle vælger Én iDÉ/gul seDDel meD hjertet 

   (ikke meD hjernen) Det skal være Den iDÉ Der   

   taler til Den enkelte forDi Den kunne være  

    fantastisk at gå viDere meD.

2. giv Dem tiD til at læse mange iDÉer og vælge en  

    (8 - 10 min)

3. iDÉen/seDlen puttes i lommen til senere brug

Alle vælgeR en idé hveR



uDvælg en iDÉ hveR

- vælg med hjeRTeT!

FoRelsk dig i en idé



hvilken viden mAngleR vi Til 
deT videRe udviklings FoRløb?

Tid: 30 minuTTeR

modul 5





1. finD sammen to & to meD en Der har sAmme 

    håndTemPeRATuR på nuværenDe tiDspunkt 

    som Dig 

2.  Den ene er praktiker og siger noget konkret/ 

    praktisk (sko)

3. Den anDen er filosof og siger noget principielt/  

    abstrakt (FodTøj)

4. i skiftes til at sige Ét orD Der hhv. er et praktisk   

    eksempel eller et princip ift. Det Den anDen lige  

    har sagt 

5. praktikeren siDDer neD på gulv/stol filosoffen     

    står op 

6. hvis i går i stå starter praktikeren altiD meD et  

    nyt orD 

7. Den meD længsTe bukseR er praktiker og 

    starter

3d cAse:
PRAkTikeRen og FilosoFFen 



1. finD sammen to & to meD en Der har sAmme sko 
    på som Dig 

2. uDDel 1 a4 papir pr. 2 manDs gruppe

3. hver 2-manDs gruppe skal nu tegne Deres fælles  
    hjerne på papiret og uDfylDe Det meD Den viDen   
    De har i Deres hoveDer: viDen er breDt forstået  
    og inDeholDer fritiDsinteresser, arbejDe,  

   skolefag, hobby og lignenDe

3d cAse:
PRAkTikeRen og FilosoFFen 



venligsT sid ned



1. som gruppe tegner i et mentalt bibliotek, som  

    inDeholDer viDen Der hjælper jeres koncept  

    viDere

2. sæt navne/organisationer på De enkelte  

    viDensDele i hjernen

hvilken viden mAngleR vi 
FoR AT udvikle koncePTeT 

videRe?



AF (videns) PeRsoneR 
deR bøR mødes

Tegn deT menTAle biblioTek



FRemlæggelse AF 
idékoncePTeR

Tid: 5 minuTTeR PR. idé

modul 6



FRelæggelse AF idé
-koncePTeR



ReFleksion med 
PoweRwRiTing

Tid: 30 minuTTeR

modul 7



ReFlekTion



1. alene: inDiviDuel iDÉgenerering på 
   ”hvAd hAR jeg læRT”. 
   - Én refleksion pr. papir

2. lav en bunke meD alle Dine refleksioner

3. brug bunken som stimuli til at skrive en reflek-
    sionsrapport. en refleksion af gangen.

4. sørg for at Der er total stilheD mens Denne  
    øvelse løber

PoweR wRiTing



skriv reflektioner fra Dine oplevelser neD

- én ReFlekTion PR PAPiR

ReFlekTion



lav en stak af Dine reflektions papirer

ReFlekTioneR



skriv et reflektions Dokument

brug reflektions noterne som reDskab
éT eFTeR eT

FuldsTændig sTilhed

ReFlekTion


