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Hvad er omvendt brainstorm?         
 
Læs det hele igennem før I starter, vær sikker på at alle forstår de forskellige faser. 
 
Omvendt brainstorm er en variation af brainstorm. Det er nogle gange meget lettere at 
producere negative ideer end positive. Metoden omvendt brainstorm udnytter dette til at 
producere flere ideer, derfor denne øvelse: 
 
Øvelsen kan bruges individuelt men virker bedst i grupper. 
Undervejs skal i notere jer alle formuleringer og ideer.  
 
Udvælg fra start én idé!  
 
Øvelsen består af fire arbejdstrin. 
 
Trin 1:Positiv formulering 
Trin 2:Negativ formulering 
Trin 3:Negative ideer 
Trin 4:Positive ideer 
 
 
OBS: Som ved alle kreative teknikker det meget vigtigt at holde faserne adskilt og ikke 
kommentere eller kritisere på upassende tidspunkter. 

 

 

 

+        -       -     + 
 
            Positiv formulering            Negativ formulering          Negativ Ideer       Positive Ideer 

Trin 1  Trin2                 Trin3 Trin4 

 

 
Trin 1: Positiv Opgaveformulering  + 
 
Formuler opgaven ganske kort. 

Formuler opgaven som et meget åbent spørgsmål 
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Hvordan kan vi (og så den positive formulering) 
 
(Brug ikke for lang tid på denne del af øvelsen, da det ikke er her kræfterne skal bruges) 
 
Trin 2: Negativ Opgaveformulering  - 
 

 I denne fase omformuleres opgaven, så den bliver omvendt i forhold til den 
oprindelige formulering - altså negativ i stedet for positiv. 

 
En negativ formulering kan varieres på mange forskellige måder, og her er det en fordel at 
formulere det på mere end én måde. Også negative omvendte formuleringer af opgaven, 
som ikke er direkte ” oversat ” i forhold til den positive opgaveformulering kan være 
relevante. Det er altså tilladt at sjuske lidt. 
 

 Vælg de mest negative og ekstreme formuleringer, og brug dem i næste trin.   
 

Trin 3: negative ideer  -  
 

 Producer nu ideer ud fra de negative opgaveformuleringer der er udvalgt i trin 2. 
Det bliver nok nogle negative , omvendte og meget fordrejede ideer i forhold til de 
ideer, I søger. 

 
Dette trin er en spontan proces, og den skal foregå uden kritik og vurdering af egne og 
andres ideer under processen. (HUSK DE KREATIVE REGLER) 
Jo mere negativ og urealistisk,  jo bedre vil ideerne i næste fase blive.  
 
Når I ikke kan producere flere negative ideer, går I videre til fase 4 
 
 
Trin 4: Positive Ideer  + 
 
De negative ideer, udviklet i fase 3, skal nu i fase 4 bruges som et mellemtrin til de positive 
og brugbare ideer, der gerne skulle ligge tæt op ad den oprindelige formulering. 
 

 Alle negative ideer gennemgås én efter én, og her vil det sikkert vise sig, at nogle af 
de negative ideer umiddelbart kan ændres til positive ideer, og at nogle af de 
negative ideer giver jer helt nye impulser. Nogle af de negative ideer provokerer vor 
tænkning, så I kommer til at se helt nye muligheder…Det er disse ideer, I virkelig 
søger efter, og her de virkelig geniale ideer opstår!!!!!! 

 
Selv om fase 4 er en mere konstruktiv fase, er det dog stadig en kreativ fase, så der 
foretages stadig ingen vurdering eller kritik undervejs. 
 
OBS! Som et slutresultat af omvendt brainstorming har I nu en bunke positive, 
kreative ideer, som I skal til at sortere i. 
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Sorter ideerne efter deres potentiale, jeres lyst, jeres adgang til viden.  Giv evt. idéerne 
point. 
Husk at være realistiske i sorteringsfasen….   I har jo begrænset tid til projektet. 
 
Husk ! 
Husk de kreative regler undervejs …Læs hele opgaven igennem før I begynder. Alle 
skal forstå processen, før I begynder!!!!! 
 
Kreative regler: 

 Ingen Kritik: Der må ikke fremsættes vurderinger eller kommentarer til de fremsatte 
ideer. 

Der er ingen dumme eller forkerte ideer i denne fase.  
Husk at være åben, positiv, udadvendt og gerne glad  
- det er ikke forbudt at grine sammen, men det er forbudt at grine af. 
- der er ingen konkurrence internt i gruppen om, hvem der får flest ideer. 
 

 Mange ideer: Kvantiteten af ideer er vigtigere end kvaliteten. 
 

 Vilde ideer: Ingen ide er for skør eller for vild. Vilde ideer kan virke fremmende på 
den kreative proces og give impulser til andre og mere relevante ideer. 

 

 Idéforbedring: Der må bygges videre på de fremsatte ideer, og ideerne må 
kombineres til nye ideer. 

 Vælg en referent og skriv alt ned undervejs. Gem det hele. 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Lisbet Harder, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, tlf. 21 42 15 37. 
 
 


