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Brainstorming

Formålet med brainstorming er at genere mange idéer på 
kort tid. Metoden er nyttig, når der er opnået informati-
on om et tema eller en problemstilling, og udviklingsfa-
sen skal i gang. 

HVORFOR
Metoden kan med sin legende tilgang være med til at 
nedbryde barrierer i form af vanetænkning eller mang-
lende tiltro til egne forslag, der ofte hæmmer innovation.  

HVORDAN
Brainstorm findes i mange udgaver. En klassisk brain-
storm foregår ved, at hver person i en gruppe noterer 
alle sine idéer på post its, hvorefter de deles i plenum. 
Derefter kan der laves en ny og åben brainstorm i fælles-
skab, hvor man inspireres af hinandens ideer.

I en omvendt brainstorm noteres alle de dårlige idéer 
ned for derefter at forsøge at vende dem til noget posi-
tivt. En omvendt brainstorm er god, hvis der er et pres 
for at finde det rigtige svar, eller kreativiteten bare er lidt 
træg. Det er ofte nemmere at finde på dårlige idéer frem 
for gode idéer. 

Idéku er en anden udgave af brainstorm, der tager 
form som en sudoku.  Den er fysisk udformet i ni store 
felter med ni små felter i hver. I stedet for tal udfyldes 
felterne med idéer. I det midterste felt anføres problem-
stillingen Hvordan bliver…? Herefter udfyldes de omkring-
liggende otte små felter med idéer. Disse idéer flyttes 
ud i de midterste felter af de otte tilbageværende store 
felter, hvorpå der laves nye idéer i de omkringliggende 

små felter. På den måde skabes en masse idéer, som man 
samtidig har overblik over.

Det kan være en god idé at lave en konkurrence om, 
hvem der får flest idéer på tid. Derved kommer der fokus 
på kvantitet, som er ønskværdigt i denne del af proces-
sen. Ved den negative brainstorm er det især vigtigt, at 
finde på de allerdårligste og skøreste idéer, så der ikke 
tænkes i begrænsninger og realitet.

EKSEMPEL
▪  �Klassisk brainstorm: Hvordan kan vi gøre Aarhus til 

verdens bedste by at cykle i?
▪  �Omvendt brainstorm: Hvordan kan vi gøre Aarhus til 

verdens værste by at cykle i?

Ϟ �Metodebeskrivelsen�til�Brainstorming�er�inspireret�af�
Design2innovates�Toolkit
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