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PRODUKT 

de ting vi kan tage i hånden 

og lave selv, købe eller 

sælge - kan produktet  

løse mere eller  
være noget  

for flere?

SERVICE 

det vi gør fo
r andre og som 

nogle gange koster penge og 

andre gange er gratis - kan 

servicen løse mere 

 eller væ
re noget  

for fle
re?

Kast en terning 
eller snur en 
blyant for at 
vælge emne

Kast en terning 
eller snur en 
blyant for at 

vælge problem 
eller potentiale

TEKNOLOGI 
de ting vi bruger til at lave 

produkter og udføre 
services. Vælg en  
teknologi vi bruger  

hver dag eller måske  
en teknologi  
vi mangler.RE
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KOMMUNIKATION 

hvad vi siger, hvordan vi 

siger det, hvem vi siger 

 det til, 
hvornår vi 

siger det, hvordan 
det når fre

m?

INFRASTRUKTUR 

systemer vi er 

afhængige af, f.eks. 

veje, kabler, kloakker, 

post, vand, 

 varme, energi.

+

Find et emne eller kombinér dit eget med et af dem på skiven. Bagefter finder du ud af, om du skal fjerne et problem eller indfri et potentiale. Hvad kan blive bedre, billigere, 
hurtigere? Hvis I er flere kan I jo lave en leg ud af det. Sæt et antal sekunder af og snur blyanten eller kast terningen og så skal deltagerne nå at foreslå et problem, der skal 
væk eller et potentiale, der skal indfries, inden tiden er gået. Hver gang det lykkes er der point og I er godt på vej til at gøre det sjovt at skabe forbedring gennem nytænkning.

HVAD KAN JEG FORBEDRE?

Lav en liste over de forbedringer, du ønsker at skabe indenfor det valgte emne. Hvad kan blive bedre, billigere, hurtigere?


