
FORMÅL
• At gå i dybden med et begrænset antal ideer. 
• At sikre ejerskab til ideer ved at deltagerne arbejder med egne ideer som udgangspunkt.
• At få kvalitet i ideer gennem flere gentagne runder, hvor deltagerne bygger videre på hinandens tanker.
• At skabe ro og fokus i teamets arbejde med en proces, hvor individuel fordybelse fylder mere end debat.

Nødvendige materialer og fysiske rammer
Kan køres elektronisk som et delt dokument i et fildelingsprogram 
f.eks. Filkassen. Papir anbefales.
Præfabrikeret skabelon i A4 størrelse
Tusser
Deltagerne sidder i rundkreds. 

TIDSESTIMAT
ca. 45 minutter

KAN ANVENDES NÅR
• Ideer skal udvikles, og potentialet i ideerne skal udfyldes. 
• Teams har behov for at arbejde fælles, men med et minimum af uro og verbalitet.

TRIN FOR TRIN PROCES
5 min.: Præsentation af øvelse og formål med øvelsen. 
Deltagerne skal sidde gruppevis om et bord, og skal hver 
have en ide. 

3 min.: Hver deltager har på forhånd udvalgt én ide. Ideens 
”ejermand” skriver ideens titel øverst på siden, og en kort 
beskrivelse af, hvad den går ud på. Det samme gør alle de 
andre ”ejermænd” bordet rundt. Efter ca. tre minutter gives 
signal, og alle sender deres ide-stafet til sidemanden til højre, 
og modtager selv en ide-stafet fra venstre. 

3 min.: Deltagerne læser beskrivelsen og begynder herefter 
at skrive deres tanker om: ”hvordan kan denne ide forbedres 
eller videreudvikles?” Efter ca. 3 minutter gives signal og alle 
sender ide-stafetten til sidemanden til højre, og modtager 
selv en ide-stafet fra venstre. 

10 min.: Når ideen er nået tilbage til ejermanden, så 
gennemlæser hver enkelt kommentarerne til deres ide og 
ideen reformuleres med så mange detaljer som kan nås 
indenfor tidsrammen. Noter på stor post-it eller flip-papir som 
hænges op i lokalet.

15 min.: I par går deltagerne rundt mellem alle ideer og 
vælger de 3, som de synes er vigtigst. Markeres med en streg.

15. min.: Plenumdiskussion af alle ideer og begrundelser for 
prioriteringer.

TIPS TIL PROCESLEDEREN:
• Denne øvelse skal forbedre ideer og skabe positiv synenergi.

• Der skal ikke formuleres kritik af ideer undervejs.

• Øvelsen kan også stoppes efter at ejermanden har 
reformuleret ideen. 

Lav  en enkel skabelon for idestafetten eller print skabelonen 
på næste side.
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