
Facilitering og ledelse 



Planen for denne 
eftermiddag 
1 Refleksioner over læring fra Schjørrings oplæg  
2 Fortsat arbejde med KLs innovationsmodel 
3 Overblik over hvor I finder værktøjer og metoder  
4 Arbejde med værktøjer - individuelt og / eller i grupper 
5 Afrunding  
 
Pauser – sig til, når der er brug for dem 
 
 



Refleksioner 
I stilhed: overvej værktøjer, ideer, tanker som I fik igennem 
Schjørrings oplæg 



KLs innovationsmodel 



Design af din proces 
Hvem skal inddrages, hvornår og hvorfor / funktion 
- Borgere 
- Fagligheder 
- Videnpersoner (fx forskere og rep. fra erhvervslivet) 
- Referenceleder(e) 
- «Kernegruppe» 

 
 

 
 



Pause? 



«Verdenskort» 
Hvor kan I finde værktøjer og metoder, I kan bruge? 



KLs innovationsmodel 
inklusiv metoder 
http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/Model-for-
bruger--og-medarbejderdreven-innovation/ 
 
 
KLs side – masser af metoder der knytter sig til de enkelte faser i 
KLs innovationsmodel 
 

http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/Model-for-bruger--og-medarbejderdreven-innovation/
http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/Model-for-bruger--og-medarbejderdreven-innovation/








Mindlabs metodeguide 
http://www.innovationsguiden.dk/ 
 
God i samspil med KLs innovationsmodel 

http://www.innovationsguiden.dk/




 





Håndbog 
Faciliteringsværktøjet 
 



Håndbog 
De fem områder vi fokuserer på i håndbogen  er 
- Design dit netværk 
- Borgerdeltagelse 
- Motivation 
- Relationer 
- Idegenerering  



Borgerdeltagelse 
http://www.dialogguiden.se/article/index/method 
 
 
Svensk hjemmeside med cases omkring borgerdeltagelse 
 
 

http://www.dialogguiden.se/article/index/method




Visualisering 
 
 
http://www.grove.com/ 
 
Amerikansk virksomhed der specialiserer sig i at lave 
visualiseringsskabeloner  

http://www.grove.com/
http://www.grove.com/
http://www.grove.com/








6 principper for 
samskabelse 
http://www.frivilligraadet.dk/6-principper-samskabelse 
 
 

http://www.frivilligraadet.dk/6-principper-samskabelse




Center for offentlig 
kompetenceudvikling 
http://www.cok.dk/procesvaerktojer-0 
 
Værktøjer ikke tilgængelige, men man kan læse om cases 

http://www.cok.dk/procesvaerktojer-0




Tortzens hjemmeside 
http://www.centerforborgerdialog.dk/ 
 
Masser af links til sider om borgerdetagelse  

http://www.centerforborgerdialog.dk/




Bøger 
Ib Ravn ”Facilitering” 
 
”Den mødeleder, der sukkende indleder med ordene: ”Er der 
nogen, der har noget til referatet fra sidste gang?”, har lagt 
mødet til at dø i et hjørne” 
 



Bøger 
Mille Obel ”Kreativ procesledelse” 
 
«En af de vigtigste ting, du skal have for øje, er din evne til at 
navigere i nuet og ændre retning under selve processen» 



Bøger 
Dorothy Strachan ”Proces design, Making it work” 
 
Kapitel 4: ”The Power Factor in Process Design” 
 
«Power is the ability to decide what will happen, the capacity to 
act, or the ability to get things done» 



Bøger 
Otto Scharmer ”Teori U” 
 
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/et-u-turn-med-u-
teorien  

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/et-u-turn-med-u-teorien
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/et-u-turn-med-u-teorien
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Pause? 



Dit netværk 
Ud fra «verdenskortet» dykker I ned i værktøjer og metoder 



 
1) Skriv hvad du ønsker at gå i dybden med på et A4. Fx «01 

Opdagelse», på et A4 ark. Alternativt en konkret metode 
2) Tag det op foran dig og rejs dig op 
3) Gå rundt i lokalet ind til du finder andre, der er interesseret i 

det samme og find ud af hvordan I vil arbejde videre 
4) Når du / I føler, at I vil arbejde med noget andet, kan du 

skrive et nyt emne op og derefter finde ud af hvem du kan 
arbejde med 

 
I kan gøre præcis som I vil. Al tid på et emne, kort kig på 10. I 
kan arbejde alene, parvis eller i grupper. 



• http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/Model-for-bruger--og-
medarbejderdreven-innovation/ 
 

• http://www.innovationsguiden.dk/ 
 

• http://www.dialogguiden.se/article/index/method 
 

• http://www.grove.com/ 
 

• http://www.frivilligraadet.dk/6-principper-samskabelse 
 

• http://www.cok.dk/procesvaerktojer-0 
 

• http://www.centerforborgerdialog.dk/ 
 

• http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/et-u-turn-med-u-teorien  
 



Afrunding 



Tak for i dag! 
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