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INTRO TIL ØVELSERNE 
Nedenfor har vi samlet et udsnit af øvelser, vi har testet i vores egne forløb og som har 
fungerer godt. 
Nedenstående øvelser er udelukkende et udsnit af metoder, man kan arbejde med sin 
UDFORSK-fase på. Brug dem som inspiration eller kopier hele forløbet - det er op til dig.  
 
Alle øvelserne tilsammen er planlagt til 120 minutter. I din planlægning af jeres forløb, 
vælger du selv, om du vil plukke nogle enkelte ud, give længere/kortere tid osv. 
 
God arbejdslyst! 
________________________________________________________________________ 

FOLDE-TEGNING 
(5 minutter) 
 
Formål: at kick-starte kreativiteten, samt give en fornemmelse af at kunne skabe noget 
sjovt/flot/skørt sammen.  
 
I skal lave den klassiske folde-tegning: 

1. Alle tager et papir og folder det 4 gange. 
2. Alle tegner et hoved på første side og folder papiret, så man ikke kan se jeres 

tegning. Giv papiret videre. 
3. På samme måde tegnes: kroppen, benene og skoene. 

 

LÆS OG FORSTÅ CASEN 
(15 minutter) 
 
Formål: at få et grundigt indblik i problemstillingen. Det er vigtigt, at eleverne bruger lidt tid 
her. 
 
Læs casen (10 minutter) 
  
Ud fra casen skal I identificere 3 problemer og skrive dem op på hver deres stykke papir. I 
har 5 minutter til denne del af opgaven. 
 

5 WHY’S 
(20 minutter) 
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Formål: at give en dybere forståelse af det problem, der ligger i casen/udfordringen. 
 
Udvælg det problem, som I vil starte med at arbejde på og stil spørgsmålet ‘HVORFOR’ 
minimum 5 gange (se nedenstående eks.). Skriv svarene ned på post-its og sæt dem i 
rækkefølge på det papir, hvor I skrev problemet ned. Gentag dette med alle tre problemer. 
  
Eksempel: Det er et problem, at vi modtager alt for mange returneringer fra kunder.  
1: Hvorfor? Mange returneringer skyldes, at lageret sender de forkerte varer.  
2: Hvorfor? Fordi der ofte er indtastet forkerte varenumre.  
3: Hvorfor? Fordi mange nye ansatte i salg ikke har godt nok produkt-kendskab.  
4: Hvorfor? Fordi de har fået meget lidt træning.  
5: Hvorfor? Fordi vi ikke er vant til at ansætte udefra, men primært har rekrutteret internt. 
 
 

PROBLEMET 
(10 minutter) 
 
Formål: at koge casens mange muligheder ned til ét enkelt problem. 
 
Sid med de tre problemer fra forrige øvelse foran jer. I skal nu koge de tre problemer ned til 
én enkelt udfordring, som I vil arbejde videre med resten af forløbet. I behøver ikke bruge 
alle problemerne.  
Skriv jeres problemformulering ned på de tre LØSNINGSTEMPLATES (findes på 
praktisk.co/tools). 
 

INDIVIDUELLE IDEER 
(5 minutter) 
 
Formål: at give den enkelte mulighed for at få ideer til løsninger. Derved kommer alle til 
orde. 
 
Start med at dele post-its ud til alle i gruppen.  
 
I har nu 2 minutter til en individuel brainstorm. Her gælder det om at finde så mange 
løsninger på jeres problem, som muligt. Husk: I skal ikke vurdere på om ideen er god eller 
dårlig endnu. 
 
Saml nu alle jeres ideer og gruppér dem, så de ideer der ligner hinanden eller kan 
kombineres, lægges sammen.  
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HVAD VILLE “X” GØRE? 
(10 minutter) 
 
Formål: at kick-starte kreativiteten, samt give muligheden for at komme med skøre ideer, 
der kan inspirere til den endelige løsning. 
 
Stil dig selv spørgsmålet:  
 
Hvad ville Lars Løkke Rasmussen (statsministeren) skrive projektopgave om? 
Brainstorm på, hvilke emner han ville skrive om i 1 minut.  
 
Skift herefter til næste person, som er Dronning Margrethe og brainstorm i 1 minut. Fortsæt 
med personerne: Al-Qaeda, Vikingen, “Den du holder mest af” og en stripper. 

VISUALISER IDEERNE 
(20 minutter) 
 
Formål: at visualisere giver en fælles forståelse af fordele og ulemper ved de tre løsninger, 
som gruppen arbejder med. 
 
I skal nu udfylde de tre løsningstemplates (find den på praktisk.co/tools). 
  
Vælg den ide, som I vil starte med at arbejde med. Start med at tegne ideen i det dertil 
indrettede område på templaten. Udfyld derefter felterne med Navn + beskrivelse. I har 6 
minutter til hver. Gentag med alle tre løsninger. 

BRUGER-FEEDBACK 
(30 minutter) 
 
Formål: at vænne sig til at modtage feedback på sin ide, samt at få input til at kvalificere 
sine løsningsideer. 
 
Find sammen med en anden gruppe. Beslut, hvem der starter med at være 
Modtager-gruppe af feedback. 
 
Giv den anden gruppe jeres tre LØSNINGSTEMPLATES. Få også den modsatte gruppes 
templates. 
 
Modtager-gruppen har nu 1 minut til at forklare deres første ide til feedback-gruppen. Når de 
har forklaret, har feedback-gruppen 2 minutter til at give feedback. De noterer 3 gode og 3 
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knap så gode ting ved ideen. Der er plads til dette på templaten. Når de to minutter er gået, 
forklares den næste ide og samme fremgangsmåde gentages indtil alle har fået feedback på 
alle tre ideer. 

UDVÆLG EN IDE 
(5 minutter) 
 
Formål: at tage beslutning om, hvilken ide man endeligt vil arbejde videre med i resten af 
forløbet. 
 
I skal nu vælge den løsning, som I vil arbejde videre med på resten af forløbet. Tænk gerne 
over, om alle løsningerne kan kombineres.  
 
Hvis I ikke kan blive enige, må I lave en afstemning.  
 
Gem den template, hvor I har jeres udvalgte løsning nedskrevet. Den skal I bruge gennem 
resten af forløbet. 
 
 

5 


