
HVAD KAN JEG FORBEDRE?

HVILKE PROBLEMER SKAL VÆK? HVILKE POTENTIALER KAN INDFRIES?

TALLENE FØR KOMMAET

TALLENE EFTER KOMMAET

NICE TO IMPROVE NEED TO IMPROVE
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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
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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.
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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.

1 Formålet her er at få øje på noget, der kunne være bedre. Du skal ikke fokusere på løsningen kun på forbedringen. Hvad kunne være bedre, 
billigere, hurtigere? Hvis du allerede har et emne, kan du skrive det herunder, og hvis du gerne vil have lidt inspiration, så spring til punkt nr. 2.

2
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. I 
kan jo lave en leg ud af det. Sæt et antal sekunder af og snur blyanten eller kast terningen og så skal I nå at foreslå en forbedring, 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.

3
Lav en liste over de forbedringer, du kan få øje på. Hvilke problemer kan fjernes og hvilke potentialer kan indfries? Hvis du landede på f.eks. 
teknologi og problem, så kan du både se på hvilke problemer, som en teknologi kan fjerne, men du kan også se på hvilke problemer ved 
selve teknologien, der kan fjernes. Der er nemlig forbedringer overalt, hvis vi holder øje med dem.

4
Nu gælder det om at prioritere. Hvilke af dine forslag til forbedringer er nice to improve? Og hvilke er need to improve? Tallene før kommaet har 
den højeste værdi. Hvor skaber forbedringerne værdi? Før kommaet eller efter? Begge dele er godt, men skriv forslagene ind på aksen 
nedenunder eller træk streger fra kasserne og ned til placeringen på aksen, så du får et overblik.

5 Nu er du klar til at stille et krystalklart spørgsmål.

+


