
Fra idé til koncept
TAP-metode



Konceptudvikling indeholder:
Brainstorm
Idémotor
Prioriteringsmatrix
Koncept



Brainstorm:
5 min til individuelt at skrive alle de idéer ned, 
I kan komme på –
Idéerne skal skrives på post-its



Idémotor:
Præsenter jeres tre-fem ideer for hinanden i gruppen – individuelt, én af gangen

• I første omgang skal I ikke kommentere på hinandens ideer, men I skal skrive ALLE 
ideerne ned på Post-its! 

Efter at have præsenteret alle ideerne, skyder I løs på hinandens ideer:

• Hvilke ideer var fede? 
• Hvorfor var de fede?

Ingen kritik – men byg gerne videre på hinandens ideer



Prioriteringsmatrix:
Nu har I en masse ideer – som I skal til at prioritere

Til formålet skal I lave et prioriteringsmatrix – i første 
omgang tænker I ikke på, om ideerne er realistiske at udføre



Prøv nu at sortere jeres 
ideer, og indset dem i et 
skema som her. 

I skal sætte alle jeres ideer 
ind (i udgangspunktet)

Realistiske ideer: Alle 
realistiske ideer, der også 
er spændende, sætter I en 
grøn ring om

Kedelige ideer: Kedelige 
ideer, som også er 
urealistiske, streger I over 
med en rød tusch

Når I har samlet alle ideerne 
i matrixet, skal I i gang med 
at sortere fra:

- Alle realistiske ideer, som 
også er et hit, skal med 
videre
- Knapt så spændende ideer, 
som er urealistiske, ryger ud

Tag ideerne med videre – og 
bearbejd dem løbende 0
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Koncept:
Det sidste trin i en idegenereringsproces er at få 
udviklet et (foreløbigt) koncept
Her skal I udfolde en kort beskrivelse af jeres 
produkt – altså et koncept – som I på nuværende 
tidspunkt forestiller jer, det skal se ud. I kan 
bruge punkterne på næste side.



Koncept for: PROJEKTETS NAVN

Titel: 
Hvad er titlen på jeres projekt? Husk at titlen skal ægge, vægge og dække – sælge 
jeres idé!

Materiale og udtryksform: 

Hvilke materialer vil I arbejde med, og hvordan hænger de sammen med udtryksformen?

Hvordan hænger jeres projekt sammen med det teoretiske tema, I arbejder med?

Skitse:

Begynd at skitse jeres foreløbige koncept. 


