
Hvad er det der Innovation?
At løse en udfordring



Hvad er det der Innovation?
At finde på noget der hjælper nogen..



MIR – Mobil Industri Robot



Hvad er det der Innovation?
At gøre noget lettere







Opgave:
Find på en effektiv måde at  
advare cyklister og gående om, at  
nu kommer letbanen.



Hjernen tænker det den plejer
- den tænker hurtigt!

Indtil vi får den til at tænke anderledes
– langsommere!



Lær at tænke anderledes med

Rokken



Lær at tænke anderledes med
Rokken
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1. Lav en liste over de
Opgave

1 2 3
Forstå Ideer Tegn&

i- \ting der kan bruges til  
at løse opgaven

I lommen
I tasken ?•

Påtøjet
Påkroppen?

?
•

I skalikke få ideer endnu! Først sikre jer overblik over den.





Lær at tænke anderledes med
Rokken

1
Opgaven Hvad kan vi  

bruge?

2
Få ideer og  
find løsninger

3
Tegn&
Præsenter

' /

Åbne og lukke

www.loo pcompany.com Copyright : LoopCompany.



20 min
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Vil folk bruge  
den?



Evaluering

• Hvordan var det at tænke anderledes?
• At tænke langsomt?
• Hvor gode var vi til det?
• Hvad kan vi bruge rokken til?
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