
INDLEDENDE ØVELSE TIL AT SKABE IDÉER FØR WORKSHOPPEN ”KONKRETE IDEER OG KUNDETYPER”



FORMÅL

Formålet med øvelsen er at skabe og udvælge idéer som grundlag for persona-

workshoppen ”Konkrete idéer og kundetyper”.

Øvelsen foregår ved, at deltagerne på skift siger ét ord, som de associerer til det 

foregående ord. Person A siger fx ”natur”, hvorefter person B siger ”træer”, og 

person C siger ”blæst” osv. Herefter genereres idéer ud fra sammensætning af 

to af ordene, og idéerne udvikles således ud fra helt tilfældige ord, der ikke har 

noget med selve opgaven eller formålet at gøre. Først når alle ordene er fundet, 

genereres idéerne, der matcher projektets formål.

IDÉGENERERING

1. Facilitator præsenterer øvelsen, og hvorfor deltagerne er samlet.
2. Deltagerne placeres i en cirkel, hvor alle kan se hinanden, rundt i lokalet.
3. Facilitator udpeger én person til at hjælpe med at notere de nævnte ord på 

post-its. Der noteres ét ord pr. post-it.
4. Den første workshopdeltager siger nu det første ord. Herefter fortsætter 

man cirklen rundt med de ord, man associerer med det foregående ord. Der 
skal ikke gå mange sekunder mellem ordene, da det er den første indsky-
delse, der er væsentlig.

5. Øvelsen kører rundt i cirklen i 5-7 minutter afhængig af, hvor mange del-
tagere der er med i workshoppen. Hvis ordene begynder at køre i ring, kan 
facilitator starte med et nyt ord og eventuelt køre øvelsen den anden vej 
rundt i cirklen. 

6. Når øvelsen er slut, hænges alle de noterede post-its vilkårligt op på 
væggen eller tavlen.

7. Deltagerne inddeles i grupper á 3-5 personer, og det er nu tid til at gene-
rere idéer i relation til det problem/formål, som deltagerne er samlet for. 

8. Hver gruppe henter 2-3 vilkårlige post-its ned fra væggen. På baggrund af 
disse skal de generere og udvikle en idé, hvori de to ord indgår. Det kan 
både være direkte og indirekte som inspiration til deres kreative tanker. 

9. De to post-its klistres fast på gruppens planche. Deltagerne skriver deres 
idé og supplerende tanker og understøttende idéer ned på planchen, 
således at de når så meget som muligt inden for tidsrummet. Tankerne kan 
både være abstrakte og konkrete.

10. Når tiden er gået, gentages punkt 8 og 9 med to nye post-its og nye idéer 
igen og igen, indtil der ikke er flere post-its tilbage. 

Når der ikke er flere post-its tilbage, samles alle deltagerne igen i plenum. Her 
præsenterer grupperne kort nogle af deres bedste idéer for hinanden.

IDÉSORTERING

1. Herefter skal idéerne sorteres ud fra koordinatsystemet herunder. Øvelsen 

bruges til at skabe overblik over de udviklede idéer og bestemme, hvilke 

idéer der skal arbejdes videre med.

2. På væggen markeres akserne med fx malertape, og aksemærkaterne Ori-
ginal, Uoriginal, Nem og Svær sættes fast (kan også være gjort på forhånd).

3. Proceslederen præsenterer denne del af øvelsen og koordinatsystemet.

4. Hver deltager får en stak post-its, som de skal hænge op i koordinat-

systemet, hvor de mener, de passer. 

5. Når alle idéerne er hængt op, får deltagerne mulighed for at vurdere, om 

nogle af idéerne er placeret forkert. Idéerne må kun omplaceres til en 

”opgraderet” kasse – fra blå til grå eller grøn, eller fra grå til grøn. 

6. De idéer, der er placeret i den grønne kasse, er de idéer, der skal arbejdes 

videre med.

Øvelsen slutter med en fælles opsamling i plenum og en redegørelse for den 
videre proces.

MATERIALER

• Post-its

• Tuscher

• Planche

• Tape

Beskrivelse af koordinatsystem

Nem/svær: Hvor let er det at 

implementere idéen i selskabet? 

Dette kan være på baggrund af pris, 

antal timer eller andre ressource-

spørgsmål, der kan tale for eller 

imod idéen.

Original/uoriginal: Er idéen set før, 

eller har vi opfundet noget nyt? En 

uoriginal idé behøver ikke at være 

dårlig. En billig, forandringsskabende 

uoriginal idé kan sagtens have sin 

gang på jorden. Det er dog alt andet 

lige bedre, hvis idéen er original. 


