
Øvelse 1 - Fiskeriudstyr

Forestil jer at I arbejder for en virksomhed, som producerer fiskeriudstyr. 
Virksomheden vil gerne udvikle fremtidens fiskestang.

I skal nu producere så mange idéer som muligt til en ny slags fiskestang.

Et eksempel på en idé kunne være at lave fiskestangen med en 
flaskeholder, så man kan have en sodavand med sugerør siddende på 
stangen.
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Øvelse 13 - Æblestykker

Forestil jer at I arbejder for en virksomhed, som vil udvikle en ny måde 
at få lavet frugt til spændende små frugtstykker, der er særlig gode til 
børn. Virksomheden ønsker at finde på nye måder, som ikke allerede 
findes på markedet.

I skal nu finde på så mange idéer som muligt til at få lavet æblet om 
til små æblestykker.

Et eksempel kunne være at lancere en frugt-hakke-maskine, som 
maser frugten til strimler, der er lette at putte i munden for børn.
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Øvelse 23 - Skotøjsæsker

Forestil jer at I er ude at gå en tur. I går forbi en mand, der står og taper 
skotøjsæsker fast på siden af en cykel.

I skal nu udvikle så mange forklaringer som muligt på, hvorfor det kan 
give mening at tape skotøjsæsker fast på siden af en cykel.

Et eksempel kunne være, at manden er ved at gøre cyklen klar til at 
sende som en pakke, og at skotøjsæskerne skal beskytte cyklen under 
transporten.
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Øvelse 34 - Negleklipper

Forestil jer at I arbejder for en virksomhed, som producerer 3-i-1 
negleklippere. I ønsker at oplyse potentielle kunder om alle de herlige 
ting, man kan bruge en 3-i-1 negleklipper til.

I skal nu udvikle så mange idéer som muligt til andre måder at bruge 
en 3-i-1 negleklipper på.

Et eksempel på en alternativ anvendelse af en 3-i-1 negleklipper kunne 
være at bruge den til at klippe tornene af roser, så man ikke stikker sig 
på dem.
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Øvelse 42 - Aerobicbold

Forestil jer at I er ansat i et firma, som producerer store aerobicbolde. 
I ønsker at oplyse potentielle kunder om alle de herlige ting, man kan 
bruge en stor aerobicbold til.

I skal nu udvikle så mange idéer som muligt til, hvordan man kan 
bruge en aerobicbold.

Et eksempel kunne være at grave det halve af bolden ned i sand og 
bruge den som trampolin.
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Øvelse 53 - Pålægsbørste

Forestil jer at I arbejder hos et forlag, der vil udgive en fremtids-ordbog, der skal introducere 
ord, som endnu ikke bruges. I skal finde på definitioner til disse ord.

I skal nu udvikle en interessant og meningsfuld definition af ordet “pålægsbørste”. Når I har 
lavet en definition skal I lave så mange sætninger som muligt, hvori dette ord vil kunne indgå 
naturligt nu eller i fremtiden.

Et eksempel på en definition af et andet ord som for 
eksempel “stolehandske” kunne være: “stolehandske: en 
handske som trækkes over en stol for at holde den fri for 
fedtede børnefingre under måltider”. Et eksempel på en 
sætning, hvor dette ord kan indgå, kunne være “Nej, du 
sætter dig vel ikke i stolen uden at den har fået en 
stolehandske på!”.
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Øvelse 63 - Sko

Forestil jer at I arbejder hos et firma, der producerer sko. Firmaet ønsker at nytænke nutidens 
sko ved at sætte batterier i skoene og derved give dem elektriske funktioner.

I skal nu udvikle så mange interessante og spændende idéer som muligt til, hvilke nye 
funktioner man vil kunne tilføre sko, hvis man satte strøm i dem med batterier.

Et eksempel på en idé kunne være, at skoene får en 
duftpatron og en automatisk duftudløser, som kan udløse 
en dejlig duft fra sålen hver gang, man tager skoen af. Så vil 
både skoen og foden dufte godt, både når man tager skoen 
af og bagefter.
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Øvelse 72 - Postkasse

Forestil jer at I arbejder hos et firma, der producerer postkasser. Firmaet ønsker at nytænke 
nutidens postkasse ved at sætte batterier i postkasserne og derved give dem elektriske 
funktioner.

I skal nu udvikle så mange interessante og spændende idéer som muligt til, hvilke nye 
funktioner man vil kunne tilføre postkasser, hvis man satte strøm i dem med batterier.

Et eksempel på en idé kunne være, at postkassen ville lyse 
op, når en vægt indeni registerer et brev. Herved vil man 
kunne se, om der er post uden at åbne postkassen.
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Øvelse 85 - Lyseblå høns

Forestil jer at I arbejder hos en virksomhed, der producerer film. En manuskriptforfatter er 
blevet langtidssygemeldt og nåede kun at skrive følgende i manuskriptet:

“Kamilla og Søren er på vej til fest. Det er sommerferie, solen skinner og fuglene synger. Men 
da de kommer frem til stedet, hvor festen skal holdes, er der helt stille. Pludselig ruller der en 
stor sten ned fra en bakke og ind i siden på bilen. De kigger op på toppen af bakken og ser to 
lyseblå høns komme løbende direkte mod bilen…”

I skal nu videreudvikle dette til et færdigt manuskript ved at finde på idéer 
til, hvad der sker i resten af filmen. Beskriv så mange detaljer som muligt 
til hver scene af filmen.

Et eksempel på en fortsættelse kunne være “...Kamilla og Søren kigger 
forvirret på hinanden. Men inden de når at sige noget, rykker Kamilla 
gearstangen i bakgear og træder på speederen. Foran bilen havde hun 
nemlig fået øje på deres ven Jonathan, som også var helt blå…”
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Øvelse 96 - Håndvask

Forestil jer at I har fået en idé om at udvikle en håndvask, der fungerer på samme måde som 
et springvand. 

I skal nu illustrere denne håndvask. Tegn håndvasken i flere brugssituationer, som viser alle 
detaljer om, hvordan den virker.
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Øvelse 105 - Kun online undervisning

Hvad nu hvis al undervisning foregik online og alle skoler og 
uddannelsesinstitutioner dermed lukkede?

I skal nu forestille jer, hvilke konsekvenser og muligheder det vil have 
for elever, lærere, familier og resten af samfundet. Find på så mange 
konsekvenser og muligheder som muligt.

Et eksempel på en konsekvens kunne for 
eksempel være, at elever og studerende 
vil begynde at gå til mange flere sports- 
og hobbyaktiviteter for at møde venner.
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Øvelse 115 - Frisørsalon

Hvad nu hvis vi transporteres 50 år frem i tiden. Hvordan mon en 
frisørsalon vil se ud og fungerer til den tid?

I skal nu udvikle idéer til, hvordan en frisørsalon mon ser ud og fungerer 
om 50 år. Find på så mange idéer og detaljer som muligt. 

Et eksempel på en idé kunne være, at 
frisøren scanner fingeraftryk når kunden 
kommer ind, og frisøren så straks kan se 
på en skærm, hvilken hårfarve og frisure 
kunden fik ved sidste besøg. 
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Øvelse 125 - Seng

Forestil jer at I har startet en ny virksomhed, der sælger en ny slags 
senge, som man lægger sig ind i. Sengen har et låg, som man lukker 
ned over sig, når man vil sove. Under låget er der mørkegaranti og 
lydisoleret, så man lettere kan sove på et hvilket som helst tidspunkt 
på dagen og uafhængigt af, om der er larm.

I skal nu udvikle idéer til en videoreklame for denne seng. Prøv at lave 
den så overbevisende som muligt for potentielle kunder. Hvad skal ske 
i videoen, hvem skal være med i videoen og hvad skal der siges?
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Øvelse 135 - Drikkeflaske med nøgle

Forestil jer at I har fået en genial idé. Det er idéen om at lave drikkeflasker, som 
kun kan åbnes med en tilhørende nøgle. I møder tilfældigvis direktøren for en stor 
drikkevareproducent i en elevator, hvor I kort fortæller om idéen. Direktøren har 
travlt og beder jer om at sende en e-mail om idéen.

I skal nu udvikle idéer til, hvad der skal skrives i e-mailen for at få direktøren 
til at forstå og engagere sig nok i idéen til at ville mødes med jer. Hvis I får et 
møde arrangeret, er jeres håb at kunne sælge nogle af jeres nye drikkeflasker til 
drikkevareproducenten. Efterhånden som I får idéer skal I skrive e-mailen på papir.

Et eksempel på starten af denne e-mail kunne 
være “Til direktøren. Har du endnu ikke hørt om 
fremtidens revolutionerende…”
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Øvelse 145 - Støvsuger

Forestil jer at I arbejder for en virksomhed, som ønsker at lave en kreativ proces for at få idéer 
til forbedring af en støvsuger. I er blevet bedt om at finde forskellige fokus, som denne proces 
kan starte ud fra. Et fokus for en kreativ proces er det, der skaber en ønsket retning for vores 
tænkning. Dette er ofte kaldet et problem, selvom det er vigtigt at forstå, at man ikke behøver 
at have et problem for at starte en kreativ proces.

I skal nu udvikle idéer til alle de fokus, man vil kunne tage for en kreativ proces til forbedring 
af en støvsuger. 

Eksempler på fokus for et andet produkt som for 
eksempel en stol kunne være stoleben, ryglæn, 
sæde, farve, polstring af sæde/ryglæn, materiale, 
koblingspunktet mellem ben og sæde osv.
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Øvelse 156 - Hat

Forestil jer at I arbejder for en organisation, der prøver at finde forklaringer på, hvorfor ting mon 
oprindeligt blev opfundet. Forestil jer så at ingen ved, hvorfor den første hat blev opfundet. 

I skal nu udvikle idéer til alle de mange forskellige årsager, der kunne være til, at mennesket 
opfandt en hat. Prøv ikke at finde frem til en idé, som I tror er den rigtige. Vær opmærksom på, 
at der kan være rigtig mange årsager.

Eksempler på årsager til, hvorfor et andet produkt 
som for eksempel en sko blev opfundet, kunne være 
”at undgå at træde noget op i foden” eller “at kunne 
sparke hårdere til hesten når man ville ride hurtigere”.
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Øvelse 162 - Havegrill

Forestil jer at I arbejder for en organisation, der prøver at finde forklaringer på, hvorfor ting mon 
oprindeligt blev opfundet. Forestil jer så at ingen ved, hvorfor den første havegrill blev opfundet. 

I skal nu udvikle idéer til alle de mange forskellige årsager, der kunne være til, at mennesket 
opfandt en havegrill. Prøv ikke at finde frem til en idé, som I tror er den rigtige. Vær opmærksom 
på at der kan være rigtig mange årsager.

Eksempler på årsager til, hvorfor et andet produkt 
som for eksempel en sko blev opfundet, kunne være 
”at undgå at træde noget op i foden” eller “at kunne 
sparke hårdere til hesten når man ville ride hurtigere”.

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E

Problemforståelse
Udviklet af Christian Byrge



Øvelse 176 - Spejl

Forestil jer at I arbejder for en virksomhed, der vil finde originale og brugbare idéer til et 
fremtidigt håndholdt spejl. Dette nye spejl skal være så banebrydende, at kun de mest 
åbentsindede kunder vil købe den de første par år.

I skal nu producere så mange idéer som muligt til et fremtidigt håndholdt 
spejl. Efterhånden som I producerer jeres idéer, skal de sættes op ved siden af 
hinanden, så den mest originale idé er længst til venstre og den mindst originale 
idé er til længst til højre. De øvrige idéer placeres imellem de to yderpunkter på 
samme måde.

Eksempler på idéer til et andet produkt som for eksempel en fremtidig tandbørste 
kunne være “tandbørstehovedet, der sættes fast på tænderne, og selv kører 
rundt og skrubber alle tænderne” som meget original, og “tandbørsten, der kan 
sættes fast på fingrene som en ring, så den er lettere at holde,” som en mindre 
original ide.
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Øvelse 181 - Dyr

Forestil jer at I er ansat til at tegne videre på en tegning, som andre har 
startet. I må ikke tegne det, I først tænker, men skal tegne noget, andre 
nok ikke ville finde på.

I skal nu finde på en idé til, hvad de fleste mennesker nok ikke ville 
tænke, men som stadig vil give mening, hvis de fik at vide, at de skulle 
færdiggøre nedenstående tegning. Færdiggør tegningen med din idé.
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Øvelse 200 - Træning

Forestil jer at I skal skrive en bog til alle I kender for at få dem til at forstå, hvordan I har tænkt jer 
at træne kreativitet derhjemme med jeres familie eller sammen med jeres venner. I skal til at skrive 
et kapitel om, hvordan I vil lave kreativitetstræning uden for skoletiden.
I skal nu producere så mange idéer som muligt til, hvad der skal stå i dette kapitel. I skal ikke skrive 
selve bogen, men blot udvikle idéer til, hvad I ville skrive i bogen. Tænk blandt andet over følgende:

• Er der nogle brætspil, der måske vil kunne bruges?
• Kan det eventuelt være, når familien eller vennerne skal finde på, hvad der  
 skal ske i weekenden?
• Kan det eventuelt være, når familien skal finde på, hvad man skal spise til  
 aftensmad?
• Kan du selv komme på aktiviteter i hverdagen, som kan gøres mere   
 kreativt, så du hele tiden træner din kreativitet? 
• Prøv at lave en sjov lille øvelse, som du kan lave sammen med dine venner  
 eller familie - lad dig inspirere fra øvelserne i dette træningsprogram.
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