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Ide-regn er inspireret af Open Space, som er en udviklingsmetode der også kan bruges som ide-
genereringsværktøj.  
I vores regi brugte vi metoden således: 
 
Udstyr:  

- Masser af papir i 5 forskellige farver (ved Centralstationen) 
- 5 arbejdsstationer med hver sin farve + papirer ved hver arbejdsstation i samme farve 
- 1 væg, der er Centralstation 
- 1 væg, der er Ide-bank 
- Masser af kuglepenne og tusser 

 
Opgaven: At generere en masse ideer til fede tp-projekter 
 
Hvordan: 
Hvis du har en ide, så går du hen og skriver overskriften/temaet for din ide på et af papirerne.  
Hæng sedlen op på Centralstationen 
Stil dig hen til den arbejdsstation, der har samme farve som det papir, du har skrevet din ide på. 
Regel: Maks 2 ideer pr. arbejdsstation ad gangen. 
 
Andre kan nu vælge at komme hen til dig, og være med til at diskutere din ide, hvis de synes den lyder 
interessant. 
 
Alle kan ”shoppe rundt” og høre om/diskutere de forskellige ideer. 
Man orienterer sig om, hvilken ideer der lige nu bliver diskuteret hvor via oversigten på Centralstationen. 
Reglen om de to fødder: Man er altid forpligtet til at gå et andet sted hen, hvis man mister interessen for 
diskussionen 
Regel: Det varer så længe som det varer, og det er altid det rigtige antal mennesker der er tilstede for at 
diskutere en ide, uanset hvor mange det er. 
Regel: Hvis man har slået en ide op på Centralstationen, går hen til arbejdsstationen og venter, og ingen 
dukker op, gør man følgende: Sæt dig ned i max 5 minutter og tænk over din ide. Gå derfra videre til at 
foreslå en ny ide, eller find en ide til diskussion, du synes lyder spændende. 
 
Så snart ide-ophavsmanden får besøg ved arbejdsstationen af en eller flere interesserede, vælges der en 
referent blandt de tilstedeværende. Referenten tager noter fra diskussionen og skriver dem ned på et 
stykke papir. Når diskussionen er forbi eller afsluttes, hænges noterne op i ide-banken, sammen med 
overskriften, som dermed fjernes fra Centralstationen.  
Det betyder at der nu er ledig plads til en ny ide-overskrift. 
  
I løbet af dagen vil der komme flere og flere ideer, der hænges op på væggen ved Idebanken. Med 
tilhørende noter fra diskussionen af ideen. Gruppen har således sammen skabt en idebank, som alle kan 
bruge til inspiration. Ingen ejer de ideer der er blevet skabt i en ideregn, så de tilhører alle. 
  
Man kan læse mere om Open Space her: http://www.openspace.dk/index.php?lang=da 
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