
ELEVARK 2: Innovation

I det innovative fase skal I vælge den idé I vil gå videre. I skal analysere og vurdere alle de ideer, I har  
udviklet i den kreative fase. Sæt nogle kriterier, som I vil bedømme jeres ideer ud fra. Hvem skal ideen fx 
komme til gode? Unge, ældre hele samfundet, skolen, miljø eller…? Hvilken af jeres ideer lever bedst op til 
jeres kriterier? Det kræver, at I skaber overblik over ideer. Og at I sorterer til og fra og skærer helt ind til 
benet, indtil I har én idé til en problemløsning, som I vil arbejde videre med. 

Spilleregler
• Skab overblik.
• Find de kriterier, som I vil vælge jeres idé ud fra.
• Vælg den idé der bedst lever op til jeres krav. 

Øvelser der stimulerer innovativ tænkning 
Disse øvelser bør I udføre i den rækkefølge, som de er beskrevet i. 

Sortér jeres ideer
Brug jeres ideer fra den kreative fase. Skriv dem på post it papir, hvis I ikke allerede har gjort det. Del alle 
jeres ideer op i temaer og sæt en overskrift på hvert tema. Vær præcise med, hvor jeres temaer er  
forskellige fra hinanden. Kan nogle temaer slås sammen? Kan et tema erstatte et andet?

Hvem har glæde af jeres idéer?
Nu skal I undersøge alle jeres ideer og finde ud af, hvilken værdi de hver især har. Hvem har glæde af 
ideerne? Hvilken værdi har ideerne? Bliver noget billigere eller lettere for borgerne? Får miljøet det bedre? 
Er ideerne lette eller svære at føre ud i livet? 

Prioritér jeres ideer
Tag alle jeres ideer fra øvelsen før. Begrund, hvorfor en idé er god eller dårlig. Giv ideerne point efter, hvor 
vigtige deres værdier er for fx borgere, miljø, samfund. Læg nu ideerne i rækkefølge, så den bedste idé 
ligger øverst og den dårligste nederst. Udvælg de ideer I vil arbejde videre med.

Rollespil
Prøv at spille jeres bedste idé som et rollespil – og tal højt, mens I gør det. Sørg for at præsentere jeres 
vigtigste pointer i en rækkefølge, så lytteren kan følge med og holder interessen. Tænk også over målgrup-
pen – fx: Hvad ved de i forvejen? Hvad synes de i forvejen? Hvad gør de i forvejen? Måske vil I opdage, at der 
er ting i ikke har tænkt helt igennem. Rollespillet hjælper jer med at finde disse steder og derfor også at 
uddybe jeres idé, dér hvor der mangler noget.


